
Met haar twee woonzorgcentra, Verbert – Verrijdt te Schoten en Rustenborg te Wijnegem, en 
dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een 
jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)
huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien 
als een partner in de zorg.
Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid 
voorop staan. Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar 
hij aanspraak maakt op de nodige zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot 
focus genomen: het gevoel en verlangen iemand te zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te 
worden zoals men is. 

OPEN OPROEP ONAFHANKELIJKE 
BESTUURDERS
De Raad van bestuur bestaat momenteel uit 8 afgevaardigden vanuit de deelgenoten (OCMW Wij-
negem en OCMW Schoten) en is op zoek naar collega’s bestuurders die de omwille van hun speci-
fi eke deskundigheid de kwaliteit van de besluitvorming kunnen verhogen.

• Wat verwacht de woonzorggroep van de kandidaten ?

• deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de Welzijnsvereniging

• specifi eke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin de 
 Welzijnsvereniging actief is

• onafh ankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van de 
 Welzijnsvereniging

• een – bij voorkeur professionele – affi  niteit met de maatschappelijke doelstelling van de 
 Welzijnsvereniging of over fi nanciële/bedrijfseconomische/human resources expertise 
 beschikken door middel van minstens 5 jaar relevante ervaring. 

 Waarbij de voorkeur gaat naar kandidaten met fi nanciële kennis en ervaring in de 
 welzijnssector/ouderenzorg

•  Wat kan de woonzorggroep de kandidaten bieden ? 

• volledige medezeggingsschap in de dossiers die worden voorgelegd aan de Raad van bestuur

• mogelijkheid om agendapunten toe te voegen aan de agenda van de Raad van bestuur

• presentiegelden 

Vanuit de ingekomen kandidaturen zal de raad van bestuur een preselectie doen op basis van de 
motiveringsbrief en het voorgelegde curriculum vitae. De geselecteerde kandidaten worden 
uitgenodigd voor een verkennend gesprek, waarna de raad van bestuur een voorstel tot aanstelling 
zal formuleren aan de algemene vergadering.



Interesse ?
Richt uw gemotiveerde kandidatuur, samen met een curriculum vitae, aan Woonzorggroep 
Voorkempen, welzijnsvereniging, tav de voorzitter, Verbertstraat 25 te 2900 Schoten.
Dit kan per post of tegen ontvangstbewijs. We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 30 april 
2020. De datum van ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de 
kandidatuur is ingediend.

Nog vragen ?
Voor vragen in verband met de onafhankelijkheidsvereisten kan u tijdens de kantooruren contact 
opnemen met mevrouw Marleen Tilborghs, algemeen directeur (tel. 03/288.20.01 of per mail, 
marleen.tilborghs@wzgvoorkempen.be).

Voor inhoudelijke vragen rond de verwachtingen van de raad van bestuur kan u contact 
opnemen met mevrouw Lieve Kelders, voorzitter (GSM 0485/73.78.67 of per mail of per mail 
lieve.kelders@wijnegem.be).


