
Vzw De Walhoeve is een organisatie in de jeugdzorg, Jongerenwelzijn, met maatschappelijke zetel in 
de Eikhoekstraat 65 te Westvleteren.  Vzw De Walhoeve wil kinderen en jongeren residentieel of 
ambulant opvangen in een warm nest en mee werken aan hun toekomstperspectief. 
 
Vzw De Walhoeve is erkend met volgende modules: verblijf , dagbegeleiding contextbegeleiding, 
contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en positieve heroriëntering. 
 
We organiseren het verblijf op onze locatie in Westvleteren, de dagbegeleiding op onze locaties in 
Ieper en Veurne. Contextbegeleiding organiseren we zowel vanuit Westvleteren, Ieper als Veurne. 
Positieve heroriëntering gebeurt binnen het arrondissement Veurne-Diksmuide. 
 

Voor de vzw De Walhoeve zoeken we momenteel een 

Algemeen Directeur (m/v) 

Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid over alle afdelingen en projecten van De 
Walhoeve.   
 
Je vormt een belangrijke schakel tussen de dagelijkse werking en de Raad van Bestuur. 
 
Je hebt aandacht voor een constructieve relatie met de betrokken overheid, in het bijzonder met 
Jongerenwelzijn. 
 
Je hebt de opdracht om samen met de leidinggevenden en alle medewerkers een kwaliteitsvol 
aanbod op De Walhoeve uit te bouwen, afgestemd op de vraagstelling en noden van de doelgroep. 
Je doet dit in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur. 
 
Je zorgt ervoor dat het ondersteuningsaanbod afgestemd en complementair is aan het netwerk van 
de kinderen en jongeren. 
 
Je waakt over een constructieve samenwerking tussen De Walhoeve en alle stakeholders. 
 
Je vertrekt vanuit een gedragen visie en waakt erover dat de visie en de vooropgestelde doelen 
afgestemd zijn op de visie, waarden en algemene strategische keuzes van de Raad van Bestuur. 
 
De functie situeert zich in de volgende verantwoordelijkheidsgebieden: 
 

 Binnen De Walhoeve zowel op inhoudelijk vlak als op organisatorisch vlak: 

Je fungeert als beleidsmaker die duidelijke beleidskeuzes vooropstelt. Je stippelt als 

procesbegeleider het beleid uit in nauwe samenwerking met de leidinggevenden. Je betrekt 

en stimuleert de medewerkers, de doelgroep en het netwerk en laat hen actief participeren. 

Je hebt aandacht voor de totaliteit van De Walhoeve en je staat in voor de aansturing van de 

leidinggevenden en stafmedewerkers. 

 

 Externe participatie. Als directeur kan je actief participeren aan extern overleg, 

samenwerkingsverbanden en netwerken. Op die manier kan je hierin (en zodoende) De 

Walhoeve vertegenwoordigen. 

 

 

 



 

Profiel 

- Je hebt een diploma master in de orthopedagogiek/psychologie of gelijkwaardig door ervaring.  

- Ervaring en kennis binnen de jeugdhulpverlening is een pluspunt.  

- Je hebt ervaring in een leidinggevende functie.  

 

Wij bieden 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur.  

- Een verloning conform de barema’s van de sector Jongerenwelzijn.  

- Ontplooiingkansen in een waardengerichte en professionele organisatie.  

 

Sollicitatieprocedure 

Geïnteresseerden kunnen solliciteren door hun motivatiebrief en curriculum vitae op te sturen 

of  te mailen naar Mario Clemmens:  De Walhoeve , Eikhoekstraat 65, 8640 Westvleteren 

          Mario.Clemmens@dewalhoeve.be ,  

en dit tegen ten laatste op 31 januari 2018. 

 

Een uitgebreide functieomschrijving met competentieprofiel kan je eveneens opvragen via Mario 

Clemmens. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de voorzitter van de Raad van bestuur:  Eric Van Parys, 

vanparys.eric@telenet.be  GSM:  0478 57 75 31 
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