
            
 

 

 
 
Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum erkend vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met gedrags- en/of 
emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen. De kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden 
gemiddeld begaafd. Onze 10 leefgroepen en kamertrainingscentrum zijn verspreid over 8 locaties in de regio 
Antwerpen. 
 

Voor onze centrale diensten (Schoten) zoeken we een: 
 

DIRECTEUR ZORGBELEID 
(voltijds contract van onbepaalde duur – 38u/week) 

 
 
Verantwoordelijkheden: 
 

 Je staat in voor het bewaken en verder uitbouwen van een vraaggestuurd zorgbeleid met als leidraad onze 
missie en kernwaarden; 

 Het uitwerken en meewerken aan de strategische doelstellingen en deze vertalen in uitvoerbare projecten; 

 Beheer van het pedagogische personeelskader rekening houdend met de ter beschikking zijnde 
personeelsmiddelen; 

 Je bent voorzitter van het aanmeldingsteam. Managen van de aanmeldings-, doorstroom- en 
uitstroomprocedure van cliënten met als doel het realiseren van een optimale bezettingsgraad; 

 Bewaken van de eenheid over onze werkvormen, functiegroepen en leefgroepen heen. Je zorgt voor een 
eenduidige coördinatie van het zorgbeleid, zowel rechtstreeks als niet rechtstreeks toegankelijke hulp, en 
probeert zorggebonden en organisatiegebonden onderdelen zo goed mogelijk met elkaar te verbinden; 

 Het realiseren van een samenwerking met externe kinder- en jeugdpsychiaters en/of andere noodzakelijke 
specialisten in functie van dossiers; 

 Je staat in voor de aansturing en ondersteuning van teamverantwoordelijken, coördinator RTH, het team 
rechtstreeks toegankelijke hulp, coaches en het aanmeldingsteam; 

 Onze organisatie wordt door jou vertegenwoordigd bij externe organisaties, fora, werkgroepen, fase tafels, 
GES+ overleg en overleg crisisbedden. Daarbij is netwerken cruciaal en bouw jij relevante contacten uit met 
belangrijke stakeholders. Op die manier verzeker je het professioneel imago van Begeleidingscentrum 
Dennenhof; 

 Als geen ander weet jij onze waarden actief uit te dragen. Je bent een bruggenbouwer zowel binnen als buiten 
de organisatie; 

 Als directeur zorgbeleid zal je deelnemen aan het directieoverleg, pedagogisch beleidsoverleg, coachen 
overleg, aanmeldingsvergaderingen, raad van bestuur en algemene vergaderingen met de raad van bestuur; 

 Je legt rechtstreekse verantwoording af aan de algemeen directeur. 
 

Functieprofiel: 
 

 Je bezit een masterdiploma in de psychologische of orthopedagogische wetenschappen of een andere 
relevante menswetenschappelijke studierichting; 

 Een minimum van 5 jaar werkervaring in een leidinggevende functie op beleidsniveau met bijhorende 
managementkennis en vaardigheden op vlak van zorg; 

 Je hebt kennis van het sectoraal en intersectoraal zorglandschap en de netwerkmogelijkheden  

 Je bent geboeid door een wijzigende VAPH regelgeving en wil de uitdaging aangaan om de organisatie hier 
sterker te laten doorkomen.  

 Bij voorkeur vertrouwd met onze doelgroep en hun problematieken; 

 Leiding geven zit in jouw natuurlijke aard. Je bent besluitvaardig, weet hoe te delegeren en kunt jouw 
medewerkers van de juiste sturing voorzien; 

 Je bent een netwerker die omgevingsbewust is en zijn/haar opportuniteiten ziet en benut; 

 Dankzij jouw helicopterview bezit je het vermogen om op afstand te kijken naar bepaalde situaties. Je maakt 
de juiste inschatting en komt met oplossingen. 

 



  
 

 

 

 

 

 
 

Aanbod: 
 

 Voltijds contract van onbepaalde duur met ingang mei 2021; 

 Verloning volgens barema K5 in pc 319.01. Alle relevante anciënniteit wordt meegenomen in de 
loonberekening; 

 Vakantiegeld, een 13de maand en voor vaste medewerkers vanaf 6 maanden in dienst een uitgebreide 
voordelenkaart met tal van kortingen; 

 Een flexibel uurrooster met een totaal van 38u/week; 

 Een aantrekkelijk vakantieaanbod in functie van je leeftijd. 

 Voor je verplaatsing van en naar het werk ontvang je een woonwerkvergoeding (auto of fiets) of abonnement 
openbaar vervoer; 

 Een professionele organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door de nodige ondersteuning naar onze 
medewerkers (zie “onze 5 kernwaarden”). 

 
Sollicitatieprocedure:  
 
Interesse in onze vacature? Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief per mail aan zoe.boudt@dennenhof.org met de 
vacaturetitel als onderwerp. Jouw sollicitatie wordt met zorg afgetoetst tegenover het gezochte profiel. 
 
Indien jouw kandidatuur in aanmerking komt voor de functie, word je opgebeld om je sollicitatie kort te bespreken. 
Nadien volgt er een 1e sollicitatiegesprek en, indien positief, een 2de finaal gesprek. 
 
Alle sollicitanten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van hun sollicitatie. Zijn er toch bemerkingen of 
vragen i.v.m. één van onze vacatures? Neem dan telefonisch contact op via 03 432 00 95. 
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