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Beleidsverantwoordelijke Wonen 

HUBBIE begeleidt mensen met een beperking in wonen, werken, leren ontspannen en vrije tijd. 
Wij geloven in een samenleving waar iedereen zich thuis voelt, helemaal zoals hij of zij is.  
Wij vinden dat mensen eigen keuzes kunnen maken, vanuit hun unieke kracht, terwijl ze toch in volle 
verbinding staan met de wereld daarbuiten.  
Wij willen dat iedereen een kwaliteitsvol leven leeft.  
Wij gaan voor zo gewoon mogelijk én zo specifiek als nodig.  
 
Meer informatie vind je op https://www.hubbie.brussels/nl 

• Jouw functie: 
 
Je maakt deel uit van een enthousiaste 6 koppige beleidsploeg die aangestuurd wordt door de 
algemene directie. Jij stuurt 2 teamverantwoordelijken en 2 ortho-agogen aan die 4 
begeleidingsteams ondersteunen van samen 30 begeleiders. Zij ondersteunen op hun beurt 55 
personen met een beperking die wonen binnen Hubbie.   
 
• Jij maakt mee het beleid binnen Hubbie.  
• Jij bepaalt mee de visie, missie en strategie en volgt deze op voor de cluster Wonen. 
• Jij bent verantwoordelijk voor het procesmatig organiseren van de cluster Wonen. 
• Jij zorgt voor het juist en efficiënt inzetten van personeelsmiddelen binnen de cluster Wonen. 
• Jij zorgt voor een correcte en efficiënte inzet van budgetten binnen de cluster Wonen.  
• Jij garandeert kwalitatieve begeleiding voor de mensen die wonen binnen Hubbie in 

samenwerking met je teamverantwoordelijken en ortho-agogen.  
• Jij zorgt voor innovatie en streeft telkens naar verbetering en vernieuwing in de dienstverlening. 
• Jij bent vertegenwoordiger van Hubbie en onderhoudt of gaat Europese en lokale 

samenwerkingsverbanden aan waar nodig.  
• Jij leidt/participeert in projecten zowel intern als extern. 
• Jij bent bovenal een inspirerende leider die al coachend het beste uit de medewerkers haalt! 

 

https://www.hubbie.brussels/nl
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• Procedure  

Geïnteresseerd?  
Stuur je CV & motivatiebrief naar peter.vansanten@hubbie.brussels vóór 31 augustus 2022.  
De eerste sollicitatieronde zal doorgaan in de week van 5/09.  

Wil je meer informatie? Bel gerust op 0470/46.52.77. 
 

• Ons aanbod 

Een uitdagende en boeiende job waarin je jezelf helemaal kan gooien en ontplooien. 
Je komt terecht in een gedreven en warm team en wordt omringd door ervaren collega’s. 

Het betreft een contract van onbepaalde duur. Werkbreuk 80% of voltijds is bespreekbaar. 
Je krijgt een verloning op masterniveau. Er is mogelijkheid tot telewerk. Je hebt recht op 
maaltijdcheques, telewerkvergoeding en fietsvergoeding. 
 
Je zal werken in de Jean-Robiestraat 29 te Sint-Gillis; Bronstraat 83 te Sint-Gillis en Lenniksebaan 291 
te Anderlecht. Al onze locaties zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Datum indiensttreding: 1/10/2022 

 

• Jouw profiel  

Mensen staan voor jou centraal, zowel medewerkers als cliënten. Je bent een inspirerend leider die 
mensen doet groeien en bloeien.  

Je ben in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minimum 3 jaar 
ervaring met het aansturen van team(s). Ervaring met de doelgroep personen met een beperking is 
een absolute meerwaarde, maar is niet noodzakelijk. 

Je bent analytisch sterk en gaat probleemoplossend te werk. 

Je beschikt over een goede kennis van het Nederlands en praktische kennis van Frans en Engels.  

Je krijgt energie van het werken binnen de Brusselse context. Je hebt vooral goesting om je volledig 
te smijten in deze boeiende job! 

 


