
 
 
 
 

Met meer dan 140 medewerkers en een dertigtal vrijwilligers ondersteunt KLIM vzw mensen met een 
verstandelijke beperking op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd in de regio Halle-Vilvoorde en 
Brussel. Zowel in het huis in Diegem (De Klink) als in het huis in Dilbeek (Michielsheem) willen we via 
dag- en nachtopvang en zinvolle, creatieve dagactiviteiten onze volwassenen met een beperking ruimte 
geven zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien. 

 
 

Voor de algemene leiding van Klim vzw zijn we op zoek naar een dynamische en enthousiaste 

Algemeen directeur  
met een hart voor zorg. 

 
 

Je functieomschrijving 
 

• Je zet vanuit onze missie de strategische lijnen uit In een sterk wijzigend zorglandschap 
• Je staat in voor het globaal beleid en vertaalt dit in een financieel beleidsplan en een 

meerjarenbudget. Je beheert het patrimonium van de vzw. 
• De cliënt centraal zetten vinden we belangrijk. Samen met de Ortho-agogisch coördinator ben je 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgaanbod 
• Je maakt mee werk van de instroom van vrijwilligers en van een echte onthaalcultuur voor 

familieleden van onze cliënten. 
• Je geeft leiding aan het directie- en stafteam. Als peoplemanager leg je de focus op 

samenwerking en overleg zonder aan daadkracht en besluitvaardigheid in te boeten. 
• Je staat in voor een goede sociale dialoog. 
• Je bouwt een sterk en transparant communicatiebeleid uit en bent het gezicht van de organisatie. 
• Je investeert in een sterk netwerk met externe partners die de doelstellingen van de organisatie 

onderschrijven. 
• Je rapporteert aan de Raad van Bestuur en zorgt voor betrokkenheid van de Gebruikersraden bij 

de werking van Klim vzw. 



Je profiel 
 
 

• Je beschikt over een masterdiploma en kan terugvallen op een gelijkwaardige relevante ervaring 
in een management functie 

• Jouw strategische inzichten/ervaring en ondernemerschap helpen je om een onderbouwd, 
innovatief en lange termijn beleid uit te werken en dit met een goede voeling van de dagdagelijkse 
realiteit. 

• Dankzij je persoonlijke uitstraling, je capaciteit om een visie te ontwikkelen, je interesse voor de 
sector van mensen met een beperking, neem je je leidinggevende rol ten volle op. Je 
management- en communicatiestijl stimuleren tot samenwerking en maken jou tot een 
dynamische, enthousiaste coach en people manager. 

• Je bent ervan overtuigd dat een goede sociale dialoog verder gaat dan een korte termijn 
onderhandeling over centen. 

• Het is je natuurlijke ambitie om continu te streven naar verbeteringen en actief mee te werken aan 
de verdere ontwikkeling van Klim vzw. 

• Je hebt er geen probleem mee dat avond- en weekendwerk inherent zijn aan een directiefunctie. 
 
 

Ons aanbod 
 

Bij Klim vzw heeft je werk een belangrijke maatschappelijke impact. Ook als directeur maak je immers 
dagelijks het verschil voor onze cliënten. Je vult je veelzijdige en afwisselende functie met reële 
verantwoordelijkheden autonoom in. 
We bieden je een salaris dat overeenstemt met de barema’s in de sector, aangevuld met extra-legale 
voordelen. 

 
 

Interesse? 
 

Zin om als algemeen directeur deel uit te maken van onze organisatie? Overtuig ons van je motivatie en 
bezorg je cv en motivatiebrief aan Peter Poulussen, voorzitter Klim vzw, peter.poulussen@gmail.com of 
via Kattebroekstraat 199 – 1700 Dilbeek. 

 

De selectieprocedure bestaat uit een gesprek met de leden van het dagelijks bestuur en een assessment. 
 

Voor bijkomende vragen over de functie kan je terecht bij Gerd Demandt, op nummer +32 2 465 15 29. 
De ingezonden sollicitaties worden discreet behandeld. 


