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De Eglantier vzw, gelegen op de grens van Tervuren en Leefdaal,  is een kleinschalig multifunctioneel 

centrum voor minderjarigen en jongvolwassenen met ernstige, meervoudige beperkingen. De 

Eglantier biedt schoolvervangende dagopvang en kortverblijf.  

Oorspronkelijk opgericht door ouders, gelooft de Eglantier heel sterk in een individuele aanpak, zorg 

voor kwaliteit en een huiselijke sfeer. De grote betrokkenheid van ouders, personeel, vrijwilligers en 

verenigingen uit de buurt is essentieel voor de Eglantier. 

 

Na een periode van uitbreiding van gebouwen en verbreding van de taken, start de Eglantier een 

nieuwe fase waarin de focus ligt op het verdiepen van de werking. Ook na de uitbreiding en 

verbreding moet de eigenheid van de Eglantier behouden blijven. In deze fase zullen de taken van de 

huidige directeur (in de aanloop van haar pensioen) overgedragen worden naar een nieuwe 

directeur. 

 

De Eglantier zoekt daarom voor onmiddellijke indiensttreding een: 

 

DIRECTEUR. 

 

Wij zoeken iemand met een groot hart voor de kinderen en voeling met de sector. 

Een goede communicator die zorgvuldig overlegt en zin heeft voor structuur. Iemand die het team 

coacht, verenigt en enthousiasmeert vanuit een gemeenschappelijke visie op kwaliteitsvolle zorg.  

Een empathische ambassadeur als aanspreekpunt voor ouders, vrijwilligers en het ondersteunend 

netwerk.  

Een sociaal ondernemer die thuis is in de regelgeving, zorgt dat de rekeningen kloppen en de 

Eglantier kan verdedigen bij de subsidieverlenende instanties. 

 

Profiel: 

- Een bachelor of master met enige ervaring als leidinggevende en voeling met de sector. 

- Je koppelt enthousiasme aan nauwkeurigheid, empathie aan bedachtzaamheid. 

- Je krijgt energie van een breed pallet aan taken en van contacten met brede groep van ouders, 

personeelsleden en vrijwilligers. 

- Je bent als leidinggevende een goede coach, je kan je inwerken in regelgeving en je bent vertrouwd 

met de courante informatica en digitale media. 

 

Wij bieden: 

- Verantwoordelijkheid in een warm huis met grote betrokkenheid. 

- Samenwerking met een geëngageerd team en betrokken raad van bestuur. 

- Een moderne infrastructuur en een gezonde financiële basis. 

- Een voltijdse functie met verloning aan de directiebarema’s van het VAPH. 

 

Interesse? 

Stuur je kandidatuur met motivatiebrief en CV voor 18 oktober 2020 naar de secretaris van de 

vereniging, de heer VAN HERZELE, marc.vanherzele@skynet.be. De eerste gesprekken zullen 

plaatsvinden op 21 en 23 oktober na afspraak. 

Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld. 


