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Gezocht:  
(co-)directeur (m/v/x) 

 

Wie we zijn 
 

Wij zijn De Federatie. Onze baseline bestaat uit “sociaal-cultureel werk” en 
“amateurkunsten”, de sectoren voor wie we het allemaal doen. De Federatie verenigt, 
vertegenwoordigt en informeert (lid)organisaties die op ‘landelijk’ vlak in deze twee sectoren 
actief zijn, maar ook initiatieven op regionaal en bovenlokaal vlak staan op onze radar. 

Vlaanderen is voor ons ondenkbaar zonder amateurkunsten en sociaal-cultureel werk: 
geëngageerde en creatieve burgers kunnen er hun ei kwijt, blazen er onze democratie 
voortdurend nieuw leven in, leren er op 1001 manieren dingen bij en beleven hun passie 
samen met anderen. Ze zijn de schering en inslag van ons sociaal weefsel. 

Dat is waar we in geloven. Dat is wat ons drijft, elke dag opnieuw! 

Als we zeggen dat De Federatie spreekt in naam van de sector, dan menen we dat ook. Van 
ons hoor je geen loze uitspraken op basis van een vaag buikgevoel, wel solide, onderbouwde 
statements. Daar gaan we prat op. We bevragen en beluisteren onze ruim 175 lidorganisaties 
steeds weer op een gerichte manier. De informatie die dat oplevert, in combinatie met de 
expertise van onze teamleden en bestuurders, maakt van ons een degelijke en betrouwbare 
gesprekspartner. Voor minder doen we het niet. Dat vraagt een grote inzet van De Federatie 
en haar leden, maar tegelijk versterkt het onze band.     

Duik hier in waar we elke dag voor gaan: https://www.defederatie.org/dit-is-de-federatie/wie-
wat  

  

 

https://www.defederatie.org/dit-is-de-federatie/wie-wat
https://www.defederatie.org/dit-is-de-federatie/wie-wat
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Wat jouw rol hierin is 
 

Je maakt deel uit van het directieteam en bent dus in duo verantwoordelijk voor de 
strategische lijnen en acties van De Federatie. Op die manier geef je ook mee leiding 
aan een gedreven team van een achttal mensen. Je komt in een cultuur terecht waarin 
mensen voor elkaar op de bres springen en van vele markten thuis willen zijn. Jij draagt 
deze cultuur ook uit. Je aarzelt niet om zelf (ook letterlijk) de handen uit de mouwen te 
steken, maar evenmin om ministers en parlementsleden mee te nemen in het punt dat 
we willen maken.  

Binnen het directieteam heb je verantwoordelijkheden voor het intern en extern beleid 
van De Federatie. We rekenen dus graag op jouw talent om de organisatie verder vorm 
te geven maar tegelijk ook op jouw assertieve deskundigheid in politiek 
woordvoerderschap.    

 

Wat we van jou verwachten 
 

Je bent verantwoordelijk voor het intern beleid van de organisatie 

• Samen met de codirecteur, het team en het bestuur ontwikkel je een visie over de 
verdere werking van de organisatie op korte en lange termijn en werk je in functie 
daarvan aan een verdere, solide, werking van De Federatie. 

• Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid van de organisatie en je beheert 
de financiële middelen. 

• Je tekent het personeelsbeleid verder uit en fungeert als coach voor de medewerkers. 
• Je bent verantwoordelijk voor het administratief beleid.  
• Je zorgt ervoor dat de interne processen gesmeerd verlopen. 
• Je zorgt ervoor dat de werking van de organisatie een maximale betrokkenheid van 

onze leden garandeert. 
• Je neemt actief deel aan de (bestuurs-)vergaderingen en bereidt ze mee voor. 

Je bent verantwoordelijk voor de publieke representatie 

• Je organiseert, samen met het team, het politiek woordvoerderschap en neemt hierin 
het voortouw. 

• Je ontwikkelt nieuwe en bestendigt bestaande netwerken in functie van de missie en 
doelstellingen van De Federatie. 

• Je representeert De Federatie en haar lidorganisaties op tal van fora en draagt mee 
de kracht van onze sectoren uit. 
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Je bent verantwoordelijk voor een aantal beleidsthema’s waarmee De 
Federatie het verschil wil maken 

• Je werkt, samen met betrokken teamleden, (verder) aan een aantal beleidsthema’s. 
• Je coacht teamleden in het beleidswerk waarvoor zij het eerste aanspreekpunt zijn. 
• Je vindt draagvlak bij de lidorganisaties en toont daadkracht in het uitdragen van onze 

beleidskwesties.  

 
 

Jouw profiel 
 
Aarzel niet om contact op te nemen als je het verschil wil komen maken. Overtuig ons ook als 
je in bepaalde elementen van het profiel sterker bent dan in andere. De Federatie kiest voor 
een diversiteitsbeleid en moedigt iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of beperking van 
harte aan om te solliciteren. 

Competenties 

Als een vis in het water…  

 Je kan visie en strategie ontwikkelen en je bent in staat dit te vertalen in concrete 
acties 

 Je bent in staat problemen te zien en houdt er ook van om deze op een creatieve 
manier op te lossen 

 Je bent gedreven om doelen te halen, zelfs bij tegenwind 

 Je vertoont voldoende flexibiliteit om rekening te houden met andere opinies, 
wijzigende omstandigheden,… en kan je plannen daarop aanpassen 

 Je bent actief pluralistisch ingesteld en waardeert de achtergrond en eigenheid 
van alle leden en medewerkers 

 Je kan de belangen en posities van anderen doorzien en hiermee omgaan 
 Je hebt het verschil tussen “gelijk hebben” en “gelijk krijgen” in de vingers  
 Je kan bij anderen enthousiasme opwekken en hen mee achter een idee krijgen 

 Je kan richting en sturing geven aan een team 

 Je bezit de nodige vaardigheden om groepen voor te zitten en te begeleiden 

 Je beschikt over de nodige stijlen om aan draagvlak te kunnen werken, zowel 
intern (lidorganisaties) als extern (kabinetten, parlementsleden, netwerken, 
publieke opinie,…): van aftastend diplomatisch tot offensief assertief 

 Je hebt een goed aanvoelen om de beleidsmatige en strategische belangen van 
de sector bij de politieke en administratieve actoren te promoten 

 Je stelt je dienstverlenend op voor iedereen 
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 Je staat voldoende kritisch tegenover het eigen functioneren 

 

…met kennis van zaken…  

 Je kent de sector van het sociaal-cultureel werk en van de amateurkunsten 

 Je kan abstracte beleidsteksten omzetten in wat voor de organisaties belangrijk is 

 Je kan wat voor de organisaties belangrijk is omzetten in gedegen beleidsteksten 

 Je kan je snel in inhoudelijke dossiers, statistieken en wetteksten inwerken en deze 
vertalen voor een breder publiek 

 Je kan de boekhouding en financiële rapportage bemeesteren 

 Je hebt voldoende kaas gegeten van administratieve procedures 

 Je hebt kennis van organisatie- en personeelsbeleid 

 
…en veel goesting.  

 Je hebt interesse in overheidsbeleid en bent geboeid door de 
besluitvormingsprocessen die hier spelen 

 Je hebt een brede maatschappelijke kennis en een uitstekend gevoel voor 
politieke en culturele contexten 

 Je bent gemotiveerd om mee de missie van De Federatie te realiseren 
 Je aarzelt niet om voor collega’s in (de bres) te springen, hen met raad en daad bij 

te staan, je handen uit de praktische mouwen te steken, …  
 Je bent bereid tot leren 
 Je bent bereid om in hartje Brussel te werken, op een tiental minuten wandelen 

van het Centraal Station: Cellebroersstraat 16-B/3. 
 

 

Wat je van ons kan verwachten 

• een voltijds contract van onbepaalde duur en een stabiele verloning; 
• een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer, een dertiende maand; 
• de uitrusting om zowel op kantoor als thuis vlot aan de slag te kunnen; 
• een dynamisch team met een achttal collega’s die uitkijken naar jouw komst; 
• de ruimte en autonomie om je taken creatief in te vullen en je stempel te drukken op 

het beleid van de organisatie; 
• flexibele werkorganisatie zodat de koelkast niet hoeft uit te puilen van snel-klaar-

maaltijden of de kinderen niet naar school moeten liften; 
• twee fijne sectoren die in het dagelijks leven staan van miljoenen mensen; 
• een wereld die de diversiteit van vandaag actief naar waarde schat; 
• in geen tijd vele interessante maatschappelijke contacten-voor-het-leven. 
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Interesse? 

Ga naar www.defederatie.org, laat ons door je hoofd malen en merk wat jij voor ons en wij 
voor jou kunnen betekenen.  

Geef een teken van leven en doe dit ten laatste op woensdag 20 oktober 

• Val met de deur in huis met een kernachtige en sprekende motivatie 
• Voeg er een CV aan toe 
• Doe dit via dirk@defederatie.org ter attentie van Dirk Verbist 

Hou je vrij op 28 oktober vanaf 18 u, want je krijgt ten laatste op maandag 25 oktober van 
ons een bericht of we je -kort en krachtig- beter willen leren kennen en wanneer we je dan 
die donderdag in Brussel verwachten. Vermeld duidelijk email en telefoonnummer waarop 
we je makkelijk kunnen bereiken. 
 

We behandelen je kandidatuur discreet. 

Meer info? Contacteer Dirk Verbist via dirk@defederatie.org of 0474/05.19.06. 

 

http://www.defederatie.org/
mailto:dirk@defederatie.org

