
 
 

 
 

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt VZW zoekt een 
MAATSCHAPPELIJK WERKER voor contract onbepaalde duur 80% 
 
WIE ZIJN WIJ ?  
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt staat voor kwaliteitsvolle, toegankelijke 
eerstelijnsgezondheidszorg door een multidisciplinair team: huisartsen, verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, diëtiste, preventiewerker, tandartsen, onthaal en 
administratiemedewerkers en coördinatie.  
 

Het centrum richt zich tot het werkgebied Ledeberg, Gent Zuid en Melle-Merelbeke (grens 
Ringvaart). Vanuit een grote betrokkenheid voor die wijken werkt het centrum mee aan de 
verbetering van de lokale leefomstandigheden met bijzondere aandacht voor de aspecten die een 
positieve weerslag hebben op de gezondheid.  
 

Het centrum is een pluralistische organisatie.  Samen met het team wordt gewerkt aan een 
stimulerende en collegiale werksfeer waarin elk teamlid op een creatieve manier zijn 
professionaliteit waar kan maken.  

 
WAT VERWACHTEN WIJ? 

 
Jouw taken: 

 uitvoeren van de functie maatschappelijk werk binnen het kader van een interdisciplinaire 
eerstelijnszorgaanbod en vanuit een gedeelde visie 

 het bijstaan van cliënten met medische en psychosociale problemen teneinde een 
aangepaste zorg of een adequate doorverwijzing te realiseren. Dit houdt onder andere in: 

o vraagverheldering 
o cliënten ondersteunen om zich zelfredzaam en autonoom op te stellen 
o hulpverleningsplan opstellen in dialoog met de cliënt en zijn/haar/hun context 
o bieden van psychosociale en administratieve hulp  
o Netwerkontwikkeling,  netwerk uitbouwen met andere hulpverleners in functie van 

goede doorverwijzingen 
o Deelname aan wijkgericht overleg vanuit een signalerende rol en/of strategie om 

knelpunten preventief of structureel aan te pakken 
o Leiden en/of deelnemen aan interdisciplinaire cliëntenbesprekingen en 

werkgroepen 
o Verslaggeving van vergaderingen en registratie in cliëntendossiers 

 
Jouw profiel: 

 beschikt over een diploma maatschappelijk werk 

 minimaal 5 jaar relevante werkervaring 
 
Jouw competenties: 

 gemotiveerd en geëngageerd, sociaal en enthousiast 

 werkt graag op de eerste lijn met de brede waaier aan zorg en welzijn en de complexiteit 
die daarmee verbonden is 

 heeft aandacht voor zelfredzaamheid en psychosociale ondersteuning 



 houdt rekening en kan werken met de context 

 heeft een groot inlevingsvermogen 

 is sterk in verbindende communicatie 

 staat stevig in de schoenen 

 kan het geheel overzien met een analytische blik 

 heeft geduld om een proces te gaan 

 kan een zekere mate van flexibiliteit aan de dag kan leggen 

 heeft zin voor initiatief en creativiteit, samenwerking en overleg 

 is sterk in zorgcoördinatie  

 is kritisch en kan reflecteren over zijn/haar functioneren 

 heeft affiniteit en ervaring in het werken met diverse groepen 

 kan en wil verbinding maken tussen de cliënt, zijn/haar/hun context, de wijk en de 
maatschappelijke/politieke context 

 kan op een professionele manier omgaan met ethische thema’s  

 Kan zelfstandig werken 

 Voelt zich betrokken bij de gehele werking van het gezondheidscentrum 

 Heeft interesse in het brede zorglandschap, heeft aandacht voor veranderingen in 
regelgeving en is bereid om deze kennis up to date te houden 

 Heeft een goede talenkennis: Nederlands, Frans en Engels 
 
 

WAT BIEDEN WIJ ?  
 

 Een boeiende werkomgeving en werkervaring in een Wijkgezondheidscentrum als een 
dynamische setting op de eerste lijn   

 een contract voor onbepaalde duur 80% met onmiddellijke in dienst treding of zo snel 
mogelijk na opzeg 

 een vast basisrooster, maar occasioneel bereid zijn om buiten dit basisrooster te werken 
omwille van de opdracht (cliënten, overleg,…) 

 Een vaste verloning (bediendencontract, PC 330 – IFIC klasse 14) met overname van 
relevante anciënniteit 

 extralegale voordelen: 
o maaltijdcheque per gewerkte dag met brutowaarde van 6 € 
o deelname aan de aanvullende groepsverzekering 
o een hospitalisatieverzekering (voor jezelf en inwonenden) 
o vergoeding dienstverplaatsingen (wagen of fiets) 

 

HOE SOLLICITEREN ?  
 

Stuur voor 9 januari 2023 jouw CV en motivatiebrief door naar vacature@wgcbotermarkt.be. 
 
Wij hechten veel belang aan de motivatiebrief waaruit de competenties zoals hierboven 
beschreven, worden toegelicht. Op basis van de motivatie én CV worden enkele kandidaten 
weerhouden en uitgenodigd voor een gesprek met praktische proef.   
 

VRAGEN ? BIJKOMENDE INFORMATIE ? 
 

Voor vragen en bijkomende informatie kan je in het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw 
terecht bij Eva Vanderstraeten of Elien Monstrey op het nummer 09/232 32 33. 


