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SOLLICITATIEOPROEP  

ALGEMENE DIRECTIE - COD 

I. Context 

Homegrade is een gewestelijke vzw met een team van 44 personen. De vereniging heeft als opdracht om aan particulieren 
in het Brussels Gewest een neutrale, onpartijdige, volledige en transversale informatie te verstrekken over een reeks 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan huisvesting. Iedereen, zowel eigenaars als huurders, kan van onze diensten 
genieten om duurzaam te wonen. Het doel is de renovatie van woningen, de vermindering van hun ecologische impact, 
de bewaring en het onderhoud van het erfgoed, de toegang tot huisvesting en het rationeel energiegebruik te bevorderen 
en aan te moedigen.   

Het Brussels Gewest heeft zich ambitieuze milieudoelstellingen gesteld (Renovatiestrategie 2030-2050). In dit verband is 
aan Homegrade gevraagd bij te dragen aan deze strategie door een éénloket-systeem (One-Stop-Shop) op te zetten voor 
het begeleiden van particulieren, door hen een dienstenpakket aan te bieden via een transversale structuur en één 
aanspreekpunt.  

Deze nieuwe uitdaging heeft tot gevolg dat de huidige structuur een veel grotere omvang zal krijgen. Om deze reden is 
de vereniging op zoek naar een algemeen directeur/directrice die de hele structuur zal sturen om de doelstellingen die de 
vereniging werden toegewezen, te bereiken. 

II. Uw opdracht en uw taken  
 

1. Strategie en Management  
• Het algemene bestuur van de vzw in al zijn dimensies verzekeren 
• De vzw in de richting van haar algemene doel sturen, namelijk de levenskwaliteit verbeteren, het onroerend 

goed in optimale staat behouden en de milieu-impact verminderen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van het Gewest  

• De herstructurering van de omvang en de interne organisatie verzekeren, om de burgers een optimale 
dienstverlening te bieden in overeenstemming met de Brusselse renovatiestrategie (Plan 2023) 

• De Beheersovereenkomst definiëren en uitvoeren in overeenstemming met de subsidiërende overheden 
• Doelstellingen vaststellen voor de verschillende diensten en ervoor zorgen dat deze verwezenlijkt worden   
• De doelstellingen bereiken die in de Beheersovereenkomst met het Gewest werden vastgelegd  
• De ethische richtlijnen voor het bestuur, zoals die door het Bestuursorgaan zijn vastgelegd, naleven 

 
2.  Operationeel en financieel beheer   

• Het financieel evenwicht van de vzw verzekeren in overeenstemming met de begrotingsprognoses bepaald 
door de Raad van Bestuur en de subsidiërende overheden 

• De naleving van de regels van goed bestuur en van naleving van overheidsopdrachten verzekeren 
 

3. Communicatiebeheer (in overleg met de andere Brusselse actoren) 
• Contacten onderhouden en netwerken vormen met de gewestelijke en gemeentelijke overheden, 

instellingen en andere actoren van de Brusselse renovatie 
• Het opvolgen van het regionale informatie-en ondersteuningsbeleid van de burger met betrekking tot de 

thema’s die door de vzw worden behandeld 
• De transversaliteit van de opdrachten van Homegrade verzekeren, zowel in het aanbod van dienstverlening 

aan de huishoudens (stedenbouw, milieu, energie, erfgoed, ...) als via de contacten tussen de gewestelijke 
en gemeentelijke partners. Zorgen voor een goede communicatie over deze opdrachten en de uitvoering 
ervan.  
 
 
 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/renovatiestrategie_nl.pdf


 
 

 

Homegrade asbl 
 

Place Quetelet 7               info@homegrade.brussels           
            1210 Bruxelles                           1810                                              www.homegrade.brussels 

 

4. Personeelsbeheer 
• Een transversale coördinator ter ondersteuning van de directie aanwerven 
• Het personeelskader aanvullen en zorgen dat dit doeltreffend wordt uitgevoerd 
• Zorgen voor de individuele coaching en de ontwikkeling van teamtalenten met het oog op de ontplooiing 

van de medewerkers 
• De organisatie leiden en coördineren  

 
5. Verslaggeving en monitoring 

• Zorgen voor de uitvoering van de belangrijkste prestatiecriteria van de structuur  
• Al deze informatie op een betrouwbare en gestructureerde wijze monitoren  
• De periodieke feedback naar het Bestuursorgaan verzekeren  

 

III. Opleiding en ervaring  
 

• Vereiste opleiding: Universitair diploma van het lange type,  
o Idealiter Ingenieur Bouwkunde, Handelsingenieur of Economische Wetenschappen 
o Een uitgesproken interesse voor het milieu, energie, de renovatie van gebouwen  

• Ervaring  
o Ten minste 10-15 jaar ervaring, waarvan 5 jaar in het management van een structuur van meer dan 50 

personen in een vereniging, een openbare dienst of de privésector 
o Ervaring in teambeheer en management is essentieel 
o Ervaring in het beheer van een structuur met een subsidiërende overheid, administraties  
o Over de feeling en de waarden beschikken die specifiek zijn voor verenigingsstructuren  
o Relevante ervaring in de renovatie van gebouwen is een pluspunt 
o Kennis van de Brusselse Hoofdstedelijke werkelijkheid is een troef 

• Talenkennis  
o Frans en Nederlands (functionele beheersing van de tweede taal) 

• IT-vaardigheden 
o Beheersing van de belangrijkste kantoor-apps (MS Office Suite) 

 

IV. Profiel en menselijke kwaliteiten  
 

Organisatietalent, proactiviteit, teamgeest en autonomie, nauwgezetheid, goede sociale vaardigheden, vlotte en 
gestructureerde communicatie, transversaliteit en vermogen tot samenwerking met externe en interne actoren, 
creativiteit.  

Wij bieden  

o Een voltijds COD, een uitdaging en challenges die aansluiten bij uw ambities en ervaring. 
o Een aantrekkelijk salarispakket volgens de salaristabel van de vereniging die rekening houdt met het 

opleidingsniveau en de valoriseerbare ervaring  
o Werk in een dynamische gewestelijke vzw op menselijke schaal en in volle ontwikkeling 
o Verschillende extra-legale voordelen  

Geïnteresseerd? 

Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 14 februari 2021 naar volgend e-mailadres: 
kandidaturen@homegrade.brussels   

Meer info over onze vereniging: Geneviève Balasse genevieve.balasse@homegrade.brussels 0479 57 75 65 
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