
 
 
 
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo vzw, erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse Overheid, biedt preventie, diagnose, begeleiding, behandeling en nazorg voor 
kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale en 
psychiatrische problemen. Dit vanuit de vestigingen in Roeselare, Ieper, Diksmuide en 
Veurne. 
 
CGG Largo staat voor verbindende, verantwoorde en ondernemende zorg in een 
professionele en hartelijke sfeer. Wij zijn voortrekker in de regionale samenwerking voor 
geestelijke gezondheidszorg en maken actief deel uit van diverse netwerken. 
De vele nieuwe ontwikkelingen in onze sector en de samenleving vragen een voortdurende 
denkoefening over onze regionale rol en onze samenwerking met andere actoren en 
sectoren. 
 
 
We zijn op zoek naar  

een inspirerende en sociaal ondernemende directeur  
om samen met het team deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.  
Het direct ondersteunende team bestaat uit doelgroepcoördinatoren, kwaliteitsmedewerker 
en financieel - facilitaire medewerkers. 
 
Jouw functie: 

- Als eindverantwoordelijke sta je in voor de dagelijkse werking en uitvoering van het 
door het bestuur goedgekeurde beleidsplan 

- Je geeft leiding aan een enthousiast team 
- Je neemt initiatief om de organisatie te laten participeren in netwerken 
- Je verzorgt de contacten met overheden, koepelorganisaties en andere diensten 
- Je bent sterk in het verbinden van mensen  
- Je profileert jou als een bruggenbouwer die een sterkere visie kan omzetten in 

strategische stappenplannen 
- Je gaat voor innovatie, efficiënt en doelgericht werken 

 
Jouw profiel: 

- Je beschikt over een masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig door 
relevante ervaring 

- Een managementopleiding en kennis van het GGZ-landschap zijn pluspunten 
- Je hanteert een verbindende leiderschapsstijl die medewerkers weet te inspireren en 

te motiveren 
 
 



Wij bieden 
- Een voltijdse, gevarieerde en uitdagende job voor onbepaalde duur 
- Een functie met veel autonomie en ruime mogelijkheden voor persoonlijke 

ontplooiing en groei 
- Een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen in een stimulerende 

werkomgeving 
 
 
Solliciteren voor deze functie kan je door jouw motivatiebrief en CV via email, uiterlijk tegen 
15 maart 2023 te verzenden naar Lieven Lust ( lieven.lust@gmail.com ). 
Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 
 
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Filip Deboutte, bestuurder: 0477 52 59 75, of 
Lieven Lust, voorzitter: 0471 47 01 01 


