
 
 
 
 

 
 
 

Vzw De Overmolen zoekt een voltijds directeur 

(voor een tijdelijke vervanging van november 2020 t.e.m. juni 2021) 

 

 
VZW DE OVERMOLEN 

 
Bouwen aan hoop 

 

De Overmolen vzw is een pluralistische organisatie die op een creatieve wijze eigentijdse 

projecten ontwikkelt als antwoord op de niet aflatende armoede in Brussel. De organisatie werkt 

daarbij bij voorkeur samen met andere partners. Ze richt zich zowel naar mensen in armoede als 

naar diegene die als professionele kracht in de sector van de hulpverlening actief is.  

 

De Overmolen gelooft in de uitbouw van gemeenschappen door het samenbrengen van mensen 

om samen te wonen, samen te werken, samen te leren, samen te ontdekken.  

 

De Overmolen heeft een katalysatorfunctie, m.a.w. haar activiteiten zetten dingen in beweging 

bij anderen (individuen, organisaties, overheden). De organisatie is inspirerend en vindt hierdoor 

innovatieve oplossingen voor hedendaagse uitdagingen rond armoede en uitsluiting.  

 

De Overmolen ontwikkelde tal van projecten die ze uitbouwde tot zelfstandige en duurzame 

organisaties die een voorbeeldfunctie hebben in de sector (bv. Minor-Ndako, Pag-asa, Globe 

Aroma).  

DE HUIDIGE DEELWERKINGEN 

De Overmolen vzw is een ontwikkelingsorganisatie. Ze is eigenaar van verschillende gebouwen 

in Brussel. De aankoop van onroerend goed in Brussel is een bewuste strategie om projecten 

mogelijk en financieel leefbaar te maken.  

 

De hoofdtaken binnen de organisatie zijn :  

• Het ontwikkelen, in samenspraak met partners, van nieuwe initiatieven/projecten die een 

antwoord bieden voor mensen in armoede uit Brussel; 

• Het duurzaam uitbouwen van de opgestarte projecten; 

• Het beheren van het patrimonium en het aansturen van de klusjesploeg die instaat voor 

het onderhoud van deze gebouwen. 

 

Indien mogelijk wordt er sociale tewerkstelling gecreëerd in het kader van de projecten. 

Momenteel is er sociale tewerkstelling in de vorm van een klusjesploeg en een team 

‘complementaire thuiszorg’.   



De lopende projecten zijn:  

• Het project Co-kot Bxl, een inclusief co-housingproject voor 11 studenten en kwetsbare 

jongeren op de zolderruimte van de Sint-Jorissite.  

• Het project Job@uBuntu, dat de kloof wil verkleinen tussen werkzoekenden van 

Afrikaanse afkomst en de arbeidsmarkt. 

• Sociale economie: complementaire thuiszorg ‘kompanie@home’ en de klusjesploeg. 

• De verbouwing van een pand in Kuregem tot 12 sociale wooneenheden voor kwetsbare 

ouderen. 

• Het project De Kleppe, een vakantiecentrum in Brakel waar iedereen terecht kan, maar 

vooral kwetsbare mensen, personen met een mentale of fysieke beperking, mensen in 

armoede, mensen met autisme en personen met een bijzondere hulpvraag. Er is een 

project van sociale tewerkstelling aan verbonden.  

 

(zie www.deovermolen.be en www.dekleppe.be) 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN DIRECTEUR   

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de uitbouw en goede gang van zaken bij vzw De 

Overmolen. Je bent de sturende en stuwende kracht, en het gezicht van de organisatie. 

Bij aanvang geef je leiding aan 13 medewerkers, 11 personen in art. 60 en 8 vrijwilligers.  

 

ONTWIKKELING 
 
Je staat samen met de raad van bestuur borg voor de strategische keuzes van de organisatie. 
Je werkt samen met het team de inhoudelijke doelstellingen uit en maakt de uitvoering hiervan 
mogelijk. 
 
Je bouwt een netwerk uit in de sector maar ook op beleidsvlak en binnen de filantropische 
cirkels. Partnerschappen zijn belangrijk om innovatieve en boeiende projecten te kunnen 
ontwikkelen.  
 
Je zet De Overmolen op de kaart. Je zorgt voor een goed communicatieplan en de juiste 
uitstraling. 
 
Je schrijft dossiers en legt contacten om de nodige fondsen of subsidies te verwerven voor de 
concretisering van de projecten.  

 
BEHEER 

 

Patrimoniumfunctie 

Je bent samen met een medewerker belast met de infrastructurele opvolging: onderhoud, 

opstellen van huurovereenkomsten, afrekeningen. Bij nieuwbouw of renovatie krijg je 

ondersteuning van een medewerker die deze dossiers van nabij opvolgt. In overleg met 

deze bereid je de dossiers voor om ze voor te leggen op de raad van bestuur.  

 

http://www.deovermolen.be/
http://www.dekleppe.be/


Projectontwikkeling 

Je kan creatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke problemen en deze in een 
plan van aanpak vertalen. Je volgt de uitwerking van de projectontwikkeling nauw op in 
samenspraak met de trekkende collega’s. 
 

Coachen medewerkers 

Je stuurt je medewerkers aan vanuit een coachende houding. Je zorgt dat je team als één 
ploeg werkt. Je bent verantwoordelijk voor aanwerving en ontslag. Je bouwt de 
vrijwilligerswerking uit en zorgt voor de nodige omkadering van het personeel met sociale 
tewerkstellingsstatuten. Je ontwikkelt het personeelsplan en optimaliseert het organigram 
van de organisatie.  
 

Financiële verantwoordelijkheid 

Je zorgt voor de opmaak en opvolging van het budget. Je controleert de boekhouding en 
volgt de liquiditeiten op.  
 

Administratie 

Je stelt subsidiedossiers op en doet er de opvolging van, je volgt de personeelszaken op en 

controleert de loonadministratie.  

VEREISTE COMPETENTIES  

▪ Je hebt bij voorkeur kennis van de armoedeproblematiek binnen een stedelijke context  

en vooral het engagement om daarin het verschil te maken; 

▪ Je beschikt over strategisch inzicht; 

▪ Je bent een bezieler en kan mensen en groepen van mensen enthousiasmeren en 

activeren vanuit de kerngedachte van De Overmolen vzw: solidariteit en coöperatief 

samenwerken; 

▪ Je vindt gemakkelijk je weg naar de bevoegde administraties en kabinetten; 

▪ Je hebt een goede financiële kennis: lezen van balans en resultatenrekening;  

▪ Je hebt ervaring in het uitschrijven van projectdossiers; 

▪ Je bent iemand die leiding kan en wil nemen en je hebt daar ook ervaring in; 

▪ Je denkt mee aan de uitbouw van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale 

transformatie van de processen; 

▪ Je kan autonoom werken; 

▪ Je bent een uitstekend netwerker;  

▪ Je werkt planmatig en sterk georganiseerd. 

 

VEREISTE DIPLOMA OF ERVARINGEN  

▪ Niveau master of gelijkwaardig door ervaring. 

▪ Ervaring als leidinggevende. 

▪ Ervaring in de ontwikkeling en het beheer van projecten. 

▪ Ervaring in het beheer van patrimonium.  

▪ Goede kennis van het Frans. 



WE BIEDEN AAN 

▪ Ondersteuning vanuit de raad van bestuur en het huidige team. 

▪ Mogelijkheid tot eigen inbreng en initiatieven. 

▪ Leerkansen tot een professionele ontwikkeling. 

▪ Een aantrekkelijke functie met veel afwisseling en een aangename werksfeer. 

▪ Een samenwerking met een breed, dynamisch en enthousiast team.  

▪ Een organisatie met boeiende en uitdagende perspectieven. 

 

VOORWAARDEN EN AANWERVINGSPROCEDURE  

Tewerkstellingsplaats:  

Cellebroersstraat 16 
1000 Brussel 
 

Arbeidsvoorwaarden:  

▪ 38 uur per week 

▪ Bepaalde duur: 8 maanden 

▪ Barema K3 onder PC 319.01 

 
Sollicitatiebrief en CV sturen naar Johnny.demot@deovermolen.be ten laatste op 16 oktober 
2020. 
Selectiegesprekken worden zo spoedig mogelijk erna georganiseerd. 
Vragen naar extra informatie kan via mail bij vacatures@deovermolen.be 

 

mailto:Johnny.demot@overmolen.be
mailto:vacatures@deovermolen.be

