
Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. We 
streven naar zorg op maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens 

sociaal netwerk passende woonondersteuning 
en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden. 

De identiteit en het DNA van Levensvreugde 

Verblijven staan centraal in onze werking: een 

familiale omgeving met kwalitatieve Zorg 

waar al onze zorggebruikers baat bij hebben. 

Innovatie en zorgvernieuwing vormen sleutelconcepten van onze werking waar we binnen Aalst en 

omstreken willen in uitblinken.  

 

OPERATIONEEL DIRECTEUR, M/V - 38U 

 
Ben jij een dynamische persoonlijkheid die mee de structuur en fundamenten van onze 

organisatie wil verstevigen en het strategisch en operationeel beleid van onze organisatie 
mee wil uitbouwen?  

Dan ben jij de geknipte persoon!  

  

De operationeel directeur maakt deel uit van het directieteam en heeft een beleidsfunctie. Samen met de 

andere directieleden staat het collegiaal en interdisciplinair denken en handelen centraal, vanuit een overleg- 

en beslissingscultuur waar elk directielid zijn/haar discipline en bevoegdheidsdomeinen overstijgt. 

In afstemming met de visie van het directieteam staat de operationeel directeur in voor de aansturing van de 

verschillende diensten (rechtstreeks of via de domeinverantwoordelijken) en de onderlinge afstemming van de 

werking ervan. De correcte uitvoering van alle processen en opdrachten die samenhangen met het 

administratief-financieel beleid en het logistiek-facilitair beleid in Levensvreugde Verblijven vormt de kerntaak 

van de functie. 

De opvolging van het masterplan op de site, een onderhoudsplan van de bestaande infrastructuur opstellen en 

het bedenken van verbeteringen aan processen, installaties en apparatuur (rekening houdende met de 

bestaande budgetten en gegenereerde besparingen) hoort ook tot de kernopdracht van een operationeel 

directeur.  Beleidsmatig geeft de operationeel directeur mee vorm aan aspecten als mobiliteit, duurzaamheid, 

digitalisering, … Waar we als tussenlaag bij het zorgdepartement spreken van coördinatoren zetten we binnen 

het operationeel departement in op domeinverantwoordelijken (boekhouding, personeel, onderhoud, 

aankopen, technische dienst,…).         

OPDRACHT MET BETREKKING TOT HET ALGEMEEN BELEID  

Het algemeen beleid omvat naast het dagdagelijks beleid, die een correcte opvolging en toepassing van de 

verschillende reglementeringen (VAPH, milieu, welzijn, …) van de voorziening veronderstelt, ook een proactief 

beleid naar de toekomst.  Het werken aan de uitbouw van de voorziening, in onderlinge verstandhouding met 

alle verantwoordelijken, als ook het voorbereiden en uitvoeren van beleidstaken (vb. voorbereiden van nieuwe 

projecten, masterplan, …) vormt een essentieel onderdeel binnen de opdracht. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 



OPDRACHTEN MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL BELEID 

De verantwoordelijkheid van de operationeel directeur voor het administratief-financieel beleid omvat het 

structureel aansturen en begeleiden van de diverse diensten (boekhouding, personeelsdienst, 

loonadministratie, facturatie, onthaal en ICT) op een efficiënte en effectieve manier ten einde te voldoen aan 

de wettelijke administratieve, sociale, economische en fiscale verplichtingen van de voorziening met het oog 

op het handhaven van een gezond financieel beleid op middellange en lange termijn. 

OPDRACHT MET BETREKKING TOT HET LOGISTIEK-FACILITAIR BELEID  

De verantwoordelijkheid van de operationeel directeur bij het logistiek-facilitair beleid omvat het structureel 

aansturen en begeleiden van de diverse betrokken diensten (aankoop, technische dienst, keuken, onderhoud, 

magazijn, …) op een efficiënte en effectieve manier.  Aanvullend daarbij wordt het kwaliteitsvol beheer 

bewaakt van de zorg en het onderhoud van het volledige patrimonium (met inbegrip van het milieubeheer en 

de veiligheid) dat ten dienste staat van de werking, rekening houdende met de nieuwe zorgtendensen en op 

maat van de noden van de individuele zorggebruiker. Innovatie en duurzaamheid krijgen daarbij een centrale 

plaats. 

Daarnaast is de operationeel directeur verantwoordelijk voor alle aspecten van het personeels- en 

vormingsbeleid van het administratief-financieel en logistiek-facilitair personeel, in afstemming met de visie 

binnen het directieteam. 

 

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en kernwaarden van Levensvreugde Verblijven.  

Je beschikt over een sterk beleidsmatig en analytisch vermogen, gekoppeld aan de nodige ervaringen in een 

leidinggevende functie (minstens 5 jaar). Je hebt een reële meerwaarde in de planning en organisatie van een 

dynamische organisatie in een evoluerend zorglandschap. 

Je durft verantwoordelijkheid te nemen, weet mensen te enthousiasmeren met woord en daad en blinkt uit in 

verbindende communicatie.  

Je beschikt over de nodige ervaring en kennis van ICT binnen digitaliseringstrajecten, en werkt graag op 

projectmatige basis. 

Je hebt een grote affiniteit met of ervaring in de social profit sector waarbij de zorggebruiker centraal staat.  

Voor deze vacature zoeken we iemand die ten minste houder is van een relevant masterdiploma in een 

technische richting (Industriële Wetenschappen, …), zo mogelijk met een aanvullend diploma van master 

(toegepaste) economische wetenschappen. 

 

 

 

 Een voltijds contract voor onbepaalde duur 

 Onmiddellijke indiensttreding 

 Een uitdagende job binnen een boeiende en dynamische werkomgeving 

COMPETENTIEPROFIEL 

ONS AANBOD 



 Verloning volgens de barema’s van het paritair comité 319.01 

 

 

 

EXTRA INFORMATIE: 

Voor informatie over de taakinhoud kan u terecht bij Kathleen Van den Abbeele Algemeen directeur/dagelijks 

bestuurder. Is uw enthousiasme voor deze vacature aangewakkerd? Bezorg ons dan jouw kandidatuur met 

motivatiebrief en uitgebreide cv.  Elke sollicitatie wordt met de nodige discretie behandeld. 

Tewerkstellingsplaats: Levensvreugde Verblijven, Botermelkstraat 201 – 9300 Aalst. 

 

INTERESSE?  

Kandidaturen mogen bezorgd worden aan mevrouw Kathleen Van den Abbeele, kvda@levensvreugde.be 

   

SOLLICITEREN 

mailto:kvda@levensvreugde.be

