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          Campus Alexianen 
Provinciesteenweg 408 

Boechout  
onmiddellijke indiensttreding 

100 % 
Zorggroep Multiversum 

Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse 
regio. We zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele 
totaalzorg via diverse zorgvormen en  in nauwe samenwerking met een breed netwerk.  

Zorggroep Multiversum groepeert 591 ziekenhuisbedden, 210 PVT bedden, 146 erkende IBW 
plaatsen en tal van zorgvernieuwende projecten (mobiele teams; bemoeizorgteams; polikliniek; 
clubhuiswerking voor arbeid, vrije tijd en herstel; veerkrachtwonen; kadanswonen). De groep telt 
een kleine 1100 medewerkers en een 90 tal vrijwilligers. 

Voor meer info: https://www.multiversum.care/wp-content/uploads/Multiversum_jaarverslag-
2020.pdf  

Voor onze groep zijn we op zoek naar een Directeur Organisatie & HR. 

 
Jouw functie 

Samen met het directiecomité sta je in voor het dagelijks bestuur van de zorggroep.  

Je bent verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten: HR, Administratie, Financiën, ICT en alle 
facilitaire dienstverlening en infrastructuur en geeft rechtstreeks leiding aan o.a. de manager 
administratie, financiën en IT ; de manager aankoop- infrastructuur en facilitaire diensten en de 
coördinator HR. 

Je voornaamste opdracht bestaat erin om: 

• Onze organisatie verder uit te bouwen en te positioneren (zowel intern als extern) als een 
lerende én aantrekkelijke organisatie, met aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de 
juiste medewerkers en hun talenten. 

• Onze organisatie nog slagvaardiger te maken om in te kunnen blijven spelen op de nieuwe 
uitdagingen binnen de samenleving en de GGZ. 

• Een optimale afstemming te realiseren tussen de primaire zorgprocessen en de 
ondersteunende functies enerzijds en tussen de ondersteunende diensten onderling 
anderzijds, door de cliënt centraal te zetten bij alles wat we doen. 

 



 

 

Jouw profiel 

• Je hebt een masterdiploma en minimaal 10 jaar relevante managementervaring.  
• Je hebt voeling met de (geestelijke) gezondheidszorg en een brede interesse in alle 

ondersteunende beleidsaspecten van een ziekenhuis. 
• Coachend en verbindend leidinggeven alsook klantgerichtheid kenmerken jouw aanpak.  
• Je beschikt over vlotte communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 
• Je bent een organisatorisch talent en gaat graag uitdagingen aan op het vlak van innovatieve 

arbeidsorganisatie, employer branding, digitale transformatie, technologie duurzaam 
inzetten, slim en cliëntgericht bouwen... 

• Je bent leergierig en bereid om continu bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen. 
• Je herkent je ten volle in het DNA van Zorggroep Multiversum: wij staan waarderend, 

daadkrachtig, wendbaar en met goesting in onze job! 
• Je kan je daarnaast herkennen in de waardegedreven en christelijk geïnspireerde missie, 

engagementsverklaring en tekst over de grondstroom van de groep Broeders van Liefde en 
wil je je in deze geest inzetten en profileren. 

 

Ons aanbod  

Jouw werk bij onze Zorggroep is veelzijdig, uitdagend en boeiend. Het vraagt betrokkenheid, geeft 
voldoening en verdient waardering. Daarom voeren we een actief medewerkersbeleid dat inzet op 
een gezonde en zorgzame werkomgeving.  

Verder bieden we je: 

• een boeiende job met veel verantwoordelijkheid en ruimte tot eigen initiatief in een 
maatschappelijk relevante sector; 

• mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen; 
• een contract van onbepaalde duur met een remuneratie op directieniveau  en overname van 

relevante anciënniteit;  
• maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering; 
• een vlotte bereikbaarheid en parkeermogelijkheden; 
• een werkregeling met een evenwichtige werk-privébalans.  

 
Interesse ? 

Voor bijkomende info over deze functie kan je contact opnemen met mevrouw Els Vanheusden, 
Algemeen Directeur (els.vanheusden@multiversum.broedersvanliefde.be of 03/460 15 90) 

Ben jij die enthousiaste directeur die graag ons managementteam komt versterken? 

Stuur dan tegen uiterlijk 30 oktober 2021 je sollicitatiebrief met CV naar de vzw Organisatie Broeders 
van Liefde, t.a.v. de heer Koen Oosterlinck, dagelijks bestuurder, Stropstraat 119, 9000 Gent of via 
mail naar secretaris etienne.verschraege@broedersvanliefde.be. 
 


