
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert een 

selectieprocedure voor de mandaatfunctie: 

 

Entiteitsverantwoordelijke Gezin 

 

Als mandaathouder maak je deel uit van het managementteam en ben je 

medeverantwoordelijk voor een optimale samenwerking tussen het 

College en de administratie. 

Als entiteitsverantwoordelijke Gezin sta je in voor de 

voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het VGC-beleid op 

het vlak van Gezin. Dat omvat Nederlandstalige kinderopvang, 

buitenschoolse opvang, preventieve gezinsondersteuning, 

opvoedingsondersteuning, crisisopvang voor jonge kinderen en 

bestrijding van kinderarmoede.  

Je moedigt Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel aan om 

samen te werken en je creëert een breed draagvlak voor het VGC-

gezinsbeleid. Je bent een spilfiguur in de samenwerking met andere 

beleidsdomeinen zoals onderwijs, jeugdwelzijn en vrije tijd. Je 

levert een actieve bijdrage aan de vernieuwing van het brede 

gezinsbeleid en je staat in voor de coördinatie van het 

kinderarmoedebestrijdingsplan.  

 

Je leidt een team van een 15-tal medewerksters. Je stemt de taken 

van de teams ‘beleid’ en ‘ondersteuning’ op elkaar af en bewaakt de 

correcte verhouding (taakafbakening) tussen de entiteit en de 

terreinpartners. Je moedigt expertiseontwikkeling aan en zorgt voor 

de interne ontsluiting ervan. Je beheert de begroting en de 

financiën voor Gezin.  

 

Je kent de regelgeving van de sector, de beleidsactoren en de 

actoren uit het werkveld, of bent bereid deze op korte termijn te 

verwerven, en je wil je daar blijvend in bijscholen en verdiepen. 

 

 

Interesse? 

Heb je minstens drie jaar leidinggevende ervaring, verworven in de 

laatste tien jaar, of acht jaar nuttige professionele ervaring? 

 

Solliciteer dan uiterlijk op 20 september 2016 via aangetekend 

schrijven. Je vindt het inschrijvingsformulier op  www.jobpunt.be/vacatures. 

Hier vind je ook de brochure met meer informatie over deze 

mandaatfunctie en de selectieprocedure. 

Graag meer info over de VGC? Surf naar http://www.vgc.be 

 

Voor de VGC zijn gelijke kansen belangrijk. Jouw talent is 

belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, 

handicap of chronische ziekte. 
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