
Geconcretiseerde functiebeschrijving: Hoofdmaatschappelijk werker (m/v/x) 

Dienst Wonen – pension De Baai 

Graad 

Hoofdconsulent  

Functie 

Hoofdmaatschappelijk werker (m/v/x) 
 
Doelstelling van de functie 

Coördineren van de werking van het pension en aansturen van het volledige team van De 

Baai. Hierdoor draag je bij tot de doelstelling van de Baai waarbij bewoners optimaal kunnen 

functioneren in een stabiele thuissituatie. Je coacht en leidt het team hierin zodat de 

bewoners een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening verkrijgen. 

Plaats in het organogram 

De organisatiestructuur van de Stad Gent en het OCMW Gent omvat drie pijlers: 

persoonsgebonden materie (dienstverlening voor de burger als individu), grondgebonden 

materie (dienstverlening voor de werk- of woonomgeving van de burger) en ondersteuning 

(alle ondersteunende diensten om de dienstverlening waar te maken). 

Je wordt tewerkgesteld bij Dienst Wonen – De Baai die één van de diensten vormt binnen 

het Departement Sociale dienstverlening.  

De Baai is een residentiële setting te Gent die een stabiele thuissituatie aanbiedt aan 32 

bewoners. De doelgroep van De Baai wordt omschreven als plus 45-jarige alleenstaande 

structureel thuislozen (mannen en vrouwen) die niet langer in staat zijn tot een zelfstandige 

woonst omwille van beperkte sociale en/of mentale mogelijkheden of een (enigszins 

gestabiliseerde) psychische problematiek.  

Je rapporteert aan jouw rechtstreeks leidinggevende. 

 

Je geeft leiding. 

 
Functie-inhoud 

Je bent rechtstreeks leidinggevende van onder meer de maatschappelijk werker, sociaal 

begeleiders, administratief medewerkers, psychiatrisch verpleegkundige en vaktechnisch 

instructeur en coördineert de diverse taakopdrachten. Dit houdt in dat je: 

 Optimale werkomstandigheden creëert 

 Je teamleden motiveert, stimuleert, begeleidt en coacht, zowel individueel als in een 

multidisciplinaire samenwerking  

 Samenwerkingsgesprekken voert 

 Afspraken, gedelegeerde taken en verantwoordelijkheden opvolgt en bijstuurt 

 



Je stimuleert de samenwerking met interne en externe diensten met als doel de eigen 

dienstverlening zo kwalitatief mogelijk in te vullen. Dit houdt in dat je: 

 Fungeert als aanspreekpunt bij diverse interne en externe diensten 

 Contacten met andere diensten optimaliseert, structureert en coördineert 

 Deelneemt aan samenwerkingsinitiatieven 

 Wijzigende noden detecteert en signaleert 

Je streeft naar een kwaliteitsvol hulpverleningsaanbod. Dit houdt in dat je:  

 Een gemeenschappelijke visie uitwerkt en bijdraagt aan beleidsvoorbereidend werk 

 Ondersteunt bij de implementatie van kwaliteitsprocedures, opstarten van 

verbeterprojecten, stroomlijnen van procedures, … 

 Beleidsbeslissingen opvolgt en relevante informatie doorgeeft aan alle medewerkers 

 Bijscholing en vorming van het team stimuleert 

 De continuïteit van de dienst bewaakt door het organiseren van de 

permanentieregeling 

 De methodiek van het maatschappelijk werk verzekert in de individuele begeleiding 

van je medewerkers 

 Ondersteuning biedt aan de medewerkers over de geboden hulpverlening en bijstuurt  

waar nodig 

 Gesprekken voert met bewoners, wanneer die niet opgenomen kunnen worden door 

de begeleiders 

Je ondersteunt het diensthoofd bij het bewaken van het budget (aankopen, 

participatiebudget), bij de voorbereiding van budgetwijzigingen en budgetopmaak en bij de 

opmaak van het jaarverslag en jaaractieplannen. 

Je ziet toe op een correcte uitvoering van sociaal-administratieve taken van het team en 

volgt de administratieve verrichtingen op. 

 

Contactpersoon  

Geraldine Serras, diensthoofd Wonen, geraldine.serras@ocmw.gent of 09 266 95 84 

mailto:geraldine.serras@ocmw.gent
tel:+32%209%20266%2095%2084

