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Datum vacature: 05/07/2022 
 

Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een niet-
aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, woonondersteuning en 
individuele begeleiding aan. 
 
In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds weerkerende toetssteen. In vzw De 
Bolster werken 350 medewerkers over de verschillende locaties. We zetten in op professionaliteit en 
welbevinden van alle medewerkers, zowel individueel als in teamverband. Onze medewerkers zorgen 
voor een grote meerwaarde in de ondersteuning van onze cliënten. Ze verdienen daarvoor alle 
waardering. Momenteel zoeken we een:  
 

DIRECTEUR ADMINISTRATIE EN LOGISTIEK (voltijds) 
 

Functieomschrijving : 

Hoofddoel van de functie 

Je staat in voor het mee-ontwikkelen en uitvoeren van de algemene beleidsvisie en het doorvertalen naar 

de administratieve en logistieke afdelingen van vzw De Bolster.  

Je maakt deel uit van het directieteam en rapporteert aan de algemeen directeur.  

Kerntaken  

 Je geeft leiding aan de centrale administratie en de logistieke diensten. Je wordt hierin bijgestaan 

door een diensthoofd infrastructuur en 2 logistieke teamverantwoordelijken. 

 Je vertaalt en synthetiseert de organisatievisie en –missie in de doelstellingen voor jouw diensten.  

 Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en afleveren van administratieve en financiële 

beleidsdocumenten. 

 Je stelt een financieel meerjarenplan op, legt de jaarlijkse begroting voor aan het Bestuursoverleg 

en volgt op. 

 Je stuurt de ontwikkeling en het zorgzaam gebruik van patrimonium en ziet toe op een goed 

beheer van middelen. 

 Je stuurt de functionele en resultaatgerichte samenwerking met het departement zorg aan. 

 Je laat je medewerkers groeien en hun talenten schitteren. 

 Je volgt functionerings-, evaluatie- en loopbaangesprekken van de medewerkers op. 

 Je signaleert vormingsbehoeften en geeft mee richting aan het VTO-beleid. 

 Je bent mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een gedragen 

kwaliteitsbeleid. 

 Je ondersteunt de initiatieven van teams en medewerkers. 

 Je voorziet in een efficiënte overlegstructuur.  

 Je participeert aan extern overleg op regionaal en sectoraal niveau en rapporteert hierover aan 

de algemeen directeur.  
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Wie ben jij? 

 Je bezit een masterdiploma en enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie. 

 Je kan financieel-economische analyses uitvoeren en hebt kennis van patrimoniumbeheer.  

 Je bent sterk in analytisch en conceptueel denken.  

 Je kan strategische en operationele doelen omzetten in processen en je bent in staat deze 

processen te ondersteunen en te begeleiden.  

 Je bent een peoplemanager en coach met goede luistervaardigheden. 

 Je beschikt over empathie en overtuigingskracht. 

 Je bent een teamplayer. 

 Je deelt het gedachtengoed van een participatieve organisatiecultuur. 

Waar werk jij?  

Je kantoor bevindt zich op de maatschappelijke zetel (Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm). De Bolster 

ondersteunt cliënten in diverse locaties in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen : Zwalm, Kluisbergen, Gavere, 

Ronse, Herzele, Zingem.  

Wij bieden aan : 

 een voltijdse betrekking met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  

 een warme werkomgeving waar de cliënt centraal staat 

 wedde volgens normering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

 een pakket aan extra legale voordelen 

 tewerkstelling in een landelijk kader, vrij van files 

 middagmaal aan democratische prijs 

 fietsvergoeding 

 

Wil je meer weten?  

Voor meer informatie kan je terecht bij Geert Bonte (algemeen directeur) via 0479 500 859 

of geert.bonte@vzwdebolster.be.  

In de aanwervingsprocedure is een assessment door een extern bureau opgenomen. 

Heb je interesse? 

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via onze website 

www.vzwdebolster.be/vacatures of via mail aan geert.bonte@vzwdebolster.be.  

 

Kandideren kan tot 15 augustus 2022. 

We behandelen uw kandidatuur met zorg en discretie.
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