
CAR HOUTLAND-WESTKUST vzw is ontstaan uit een fusie van 2 centra voor 
ambulante revalidatie (CAR ‘t Veld in Aartrijke en CAR Elora in Nieuwpoort). 
In beide centra samen staan een 80-tal medewerkers garant voor een kwa-
litatieve multidisciplinaire aanpak (350 zorggebruikers). Voor de opvolging 
en verdere uitbouw van beide centra zoeken wij een

In constructieve samenwerking met het bestuursorgaan word je de eindverantwoordelijke van
een performante organisatie met een sterk betrokken en professioneel team in beide
vestigingen. Samen met de coördinatoren zal je instaan voor de inhoudelijke aansturing en de conti-
nue optimalisering van een kwalitatieve dienstverlening vertrekkende vanuit multidisciplinaire teams. 
Daarnaast word je verantwoordelijk voor: • het algemeen beleid vanuit een strategische visie • de 
interne en externe communicatie • de externe samenwerkingsverbanden en de netwerking (federaties, 
overheden, …) • het personeelsmanagement • het administratief en fi nancieel beheer • de follow-up 
van de infrastructuur. 

Wie zoeken wij? • maatschappelijk geëngageerd master of gelijkwaardig door ervaring • communica-
tief en verbindend leider vanuit een waarden gedreven missie • relevante ervaring met coachen en 
aansturen van diverse teams • innovatief en daadkrachtig bij de aanpak van veranderingstrajecten
• manager met helicopterview en inzicht in processen (administratie, kwaliteit, …) • a�  niteit met revali-
datie bij jongeren en/of met de geestelijke gezondheidzorg is een pluspunt.

Aanbod: • een brede functie met ruime bevoegdheden en reële autonomie • de uitdaging om twee 
goed functionerende centra verder te stroomlijnen met respect voor ieders eigenheid en cultuur • een 
attractieve en positieve sfeer dankzij een grote personeelsbetrokkenheid • een organisatie met een 

sterke regionale reputatie • continue investeringen o.a. recente nieuwbouw in Aartrijke • een attrac-
tief loon (schaal A23 of A31) + extralegale voordelen incl. bedrijfswagen.

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog, 056 53 11 80
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