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Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.          

 

Het Antwerps Revalidatiecentrum staat al 50 jaar garant voor kwalitatief hoogstaande, gespecialiseerde 

multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie voor kinderen en jongeren met een gehoorverlies, 

autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking, complexe ontwikkelingsstoornissen, ADHD en voor 

volwassenen met een gehoorverlies.  

Met een team van 43 medewerkers, werkzaam in verschillende disciplines, behandelen we een 180-tal 

zorggebruikers. De werkwijze is ambulant en interdisciplinair, de werking is gebaseerd op het 

biopsychosociaal model (ICF) en evidence based.  

 

Voor de algemene leiding van het team en de verdere kwalitatieve uitbouw van het Antwerps 

Revalidatiecentrum zoeken we voor indiensttreding ten laatste op 1.09.2023 

een Voltijds directeur ARC (m/v/x) 

  

Functieomschrijving:  

- Als algemeen directeur draag je de algemene verantwoordelijkheid voor de werking van het 

centrum. Je optimaliseert het beleid en de werking in al zijn aspecten. Je ontwikkelt een visie en 

een strategie binnen de missie en de waarden van het ARC 

- Samen met het team zorg je ervoor dat het Antwerps Revalidatiecentrum een kwaliteitsvolle en 

evidence based multidisciplinaire diagnostiek en behandeling verder uitbouwt. Zowel de aandacht 

voor de mogelijkheden van de zorggebruiker als de samenwerking met het gezin en met de brede 

leefomgeving staan hierbij centraal. 

- Je voert een efficiënt financieel beleid zodat het team over de nodige middelen beschikt om haar 

taken te volbrengen en zodat voor het ARC een stabiele toekomst verzekerd is. 

- Je draagt zorg voor (het beheer van) een aangepaste infrastructuur. 

- Je personeelsbeleid stimuleert coherentie en collegialiteit onder de medewerkers. Je ondersteunt, 

coacht en stuurt het team op een verbindende en waarderende manier. 

- Je neemt de nodige initiatieven en contacten met de verschillende relevante overheidsinstanties en 

behartigt samen met de andere CAR de belangen en de verdere ontwikkeling van de sector Centra 

voor Ambulante Revalidatie. 

- Je vertegenwoordigt het ARC in de verschillende netwerken. 

- Je rapporteert aan het Bestuursorgaan en aan de Algemene vergadering omtrent het gevoerd 

beleid. 

 

Profiel 

- Je bent in het bezit van een diploma van universitair niveau of niet-universitair hoger onderwijs in 

een richting die aansluit bij de maatschappelijke opdracht en werking van het ARC. Je hebt een 

uitgesproken interesse voor de revalidatiesector. 

- Je kan een visie en strategie ontwikkelen binnen de missie en de waarden van het ARC. 
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- Je haalt energie uit het leiden en managen van je team en kan je vinden in een participatief beleid. 

Je creëert een toegankelijk klimaat voor je team. 

-  Bij het ARC staat leidinggeven gelijk aan een positieve focus, die wordt uitgedragen 

door verbindende communicatie. 

- Je bent luisterbereid en hecht belang aan een respectvolle houding ten opzichte van medewerkers 

en zorggebruikers. 

- Je staat sterk in een efficiënte uitbouw van een organisatie waarbij een duidelijke planning en 

soepele opvolging naast een goed gestructureerd administratief proces centraal staan. 

- Je hebt kennis van de sector en/of social profit en van de doelgroepen 

- Ervaring in een leidinggevende rol is een pluspunt. 

Aanbod:  

- Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur 

- Een gevarieerde en boeiende job in een sector die volop evolueert 

- De nodige ruimte voor initiatief in overleg met het Bestuur en het personeel 

- Een team van dynamische, betrokken en deskundige medewerkers 

- Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

- Vergoeding volgens loonschaal A23 of A31 (directiebarema van de CAR). Overname van relevante 
anciënniteit is mogelijk.  

- Diverse verplaatsingsvergoedingen. 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan t.e.m. 31 januari 2023 door een e-mail met je CV en motivatiebrief te bezorgen aan 

agnes.vanderlinden@arc-reva.be. 

Heb je nog vragen? Neem zeker contact op met Agnes Vanderlinden, algemeen directeur of Margriet 

Verstreken, medisch directeur van het Antwerps Revalidatiecentrum, op het nummer 03/237.25.29  of 

via agnes.vanderlinden@arc-reva.  

 


