
 

 

Daar gaat ze….  
Onze directrice van Dagcentrum Kasteel. 
Dus moeten wij op zoek naar een nieuwe Ingrid.  Of Ingmar. 
Of alles wat daar tussen zit. 
 
Wij, de acteurs van Theater Stap, staan natuurlijk in de spotlights. 
Maar gij krijgt ook nen hoofdrol.   
Wij zullen de pruiken en valse snorren dragen. 
Gij krijgt dan veel petten op uw hoofd. 
Ge zult moeten organiseren, anticiperen, coördineren, delegeren,  
springen, dromen, vallen, opstaan en weer doorgaan. 
 
De letters van de wet kennen, maar ook tussen de regels kunnen lezen. 
Een lijn uitzetten en er ook nen boog rond maken.   
Gas geven en terugschakelen.  En soms alles tegelijk. 
 
Geen dag gaat hetzelfde zijn.   
Soms stap voor stap en dikwijls ook ne rollercoaster. 
Dus als het kriebelt moet ge solliciteren.  
 
Hieronder vindt ge meer informatie over deze vacature. 
 
 
Succes en dikke knuffel. 
De Stappers 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagcentrum Kasteel biedt dagondersteuning aan mensen met een beperking.  
Dagcentrum Kasteel verzorgt de agogische ondersteuning en begeleiding van de acteurs 
van Theater Stap.  
 
Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt waarin 
mensen met een mentale beperking centraal staan.  
 

 

DAGCENTRUM KASTEEL VZW  WERFT AAN 
 

ALGEMEEN DIRECTEUR voltijds – onbepaalde duur 

 
 
Opdracht :  

- Dagelijkse leiding en coördinatie van het samenwerkingsverband Theater 
Stap/Dagcentrum Kasteel vanuit een welzijnsperspectief – Je vormt samen met de 
artistiek leider een directieteam.  

- Aansturen van pedagogisch, administratief , logistiek team ( 16 medewerkers )  
- Verbinding maken en samenwerken met thuismilieu/ woonmilieu van de acteurs 
- Verzorgen van externe en regionale contacten – vanuit welzijnsperspectief 
- Opvolgen regelgeving VAPH , Welzijn, Cultuur  
- Uitwerken en opvolgen van een kwaliteitsbeleid 
- Ontwikkelen van hedendaagse visie en werking voor mensen met beperking  
- Innovatief ontwikkelen -  op de kaart zetten / houden -  van een kleine idealistische 

organisatie en de missie ervan uitdragen  
 
Profiel : 

- Academisch diploma  of gelijkgesteld door ervaring 
- Je kan leiding geven  
- Ervaring in de welzijnssector is een meerwaarde 
- Je werkt vlot samen met een verscheidenheid aan mensen 
- Je werkt oplossingsgericht, zelfstandig en flexibel 
- Je houdt van gevarieerde en uiteenlopende opdrachten 
- Je wil een lans breken voor de mogelijkheden van  mensen met een beperking.   
- Je hebt voeling met, interesse voor kunst en cultuur 
- Avond- en weekendwerk vormt geen probleem   

 
Ons aanbod :  

- Voltijds contract – onbepaalde duur 
- Barema en voorwaarden zoals gebruikelijk in de zorgsector P.C. 319.01 

 Barema's vanaf 1 januari 2023 | VAPH (  barema K 5 )  
Aanwijsbare werkervaring wordt omgezet in anciënniteit na akkoord VAPH 
Fietsvergoeding, woon-werkverkeer 

- Mogelijkheden tot opleiding en zelfontplooiing 
- Een boeiende werkomgeving vol creativiteit en vernieuwende impulsen  

 
 
Sollicitaties kan je richten aan bestuur@theaterstap.be tot en met 15 april 2023. 

https://www.vaph.be/documenten/baremas-vanaf-1-januari-2023
mailto:bestuur@theaterstap.be

