
Blijdorp is een organisatie uit  de regio Buggenhout, Dendermonde die 

optimaal wil beantwoorden aan de individuele zorgvraag van mensen met een 

beperking. In elke job streven medewerkers naar een steeds betere kwaliteit 

van werken. Ze nemen verantwoordelijkheid binnen hun eigen taak, zijn  ruim 

verbonden met de totale werking, steeds 

bereid tot samenwerken en handelen vanuit een respectvolle houding. 
 

Directeur Organisatie  
 

JOUW UITDAGING 

 Blijdorp heeft een interessante opportuniteit om als organisatiedirecteur mee te werken aan 

de verdere uitbouw van onze voorziening die zich inzet voor mensen met een beperking en 

de positionering van Blijdorp binnen het zorglandschap.  
 

 Je rol bestaat erin om bij te dragen aan de ontwikkeling en de uitwerking van de strategie 

van onze voorziening binnen een veranderend zorglandschap. Je bent op de hoogte van 

toekomstige trends en ontwikkelingen die relevant zijn binnen de zorgsector en vertaalt 

deze naar innovaties en ontwikkelprojecten. Dit impliceert sterk leiderschap voor een 

effectieve bijdrage aan de verdere groei van onze instelling.  
 

 De organisatiedirecteur maakt deel uit van het directiecomité, en dit samen met de  Zorg 

directeur en de HR directeur. Je hebt reeds ervaring op directieniveau of C-level niveau. 

Interactie en negotiaties met interne en externe stakeholders is ook een belangrijk aspect 

binnen de functie.  
 

 Naast je rol binnen het directiecomité, ben je eveneens verantwoordelijk voor de financiële 

afdeling en de technische afdeling die instaat voor het beheer van ons patrimonium.  De 

uitverkoren kandidaat is expert in financieel management met commerciële en strategische 

competenties binnen dit domein. In het bijzonder focus jij je op patrimoniumuitbreiding, -

beheer en mogelijke financiering hiervan. Je bent gericht op zoek naar het ontwikkelen van 

synergieën binnen mogelijke samenwerkingsverbanden. 
 

 Je hebt een commerciële focus die zich richt op de positionering van Blijdorp binnen het 

zorglandschap.  Je kan dus deuren openen en mensen overtuigen door je enthousiasme en 

hart voor de zaak.   
 

JOUW BAGAGE 

 Je bent een zelfverzekerde besluitvaardige strateeg met durf en ambitie die autonoom en 

met enthousiasme de toegewezen verantwoordelijkheden op zich neemt.  

 Je straalt sociaal ondernemerschap uit. 

 Je bent relatiegericht en empathisch 

 Je communiceert vlot en kan zowel autonoom als in teamverband functioneren. 

 Je wekt vertrouwen op en zorgt voor verbinding.  

 Je handelt met oog voor invloeden en gevolgen van beslissingen op de verschillende 

onderdelen van de organisatie. 

 Je bent sociaal bewogen 

 Je bent in het bezit van Master diploma. 

 Je beschikt over min. 10 jaar relevante ervaring,  

 

ONS AANBOD 

 Je komt terecht in een sociaal ondernemende en financieel gezonde organisatie. 

 We bieden je een  salarispakket volgens barema VAPH K1 aan. 

 Voltijds contract 

 Plaats van tewerkstelling: VZW Blijdorp (regio Dendermonde/Buggenhout) 

 

INTERESSE ? 

Zend uw sollicitatie met curriculum naar: 

BLIJDORP t.a.v. Mevr. Kris De Schryder 

Baleunisstraat 70-72 

9200  Dendermonde 

Of via mail Kris.deschryder@blijdorp.be 

mailto:Kris.deschryder@blijdorp.be

