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Vacature voorzitter vrij CLB Pieter Breughel 
KBO-nummer 0451.334.268 

 

Geachte, 

 

Er is plaats rond de tafel. Zin om mee te stappen in ons verhaal? 

De vzw ‘Vrij CLB Pieter Breughel’ is een centrum voor leerlingenbegeleiding actief in Brussel en de 
rand. Leerlingen - in al hun diversiteit -  ondersteunen en zien groeien, is ons voorrecht. We zijn de 
spil tussen onderwijs, welzijn, gezondheid en werk. Kansen bevorderen, deskundigheid en respect, zijn 
waarden die ons drijven.  

Hoe we dit aanpakken? Innovatief! 

Dat onze middelen beperkt zijn is geen geheim, maar het houdt ons niet tegen. Onze medewerkers 
hebben het hart op de juiste plaats, volgen hun innerlijk kompas en werken sinds kort samen in 
zelforganiserende schoolteams. Plaats voor ego’s is er niet, wel voor individuele én collectieve 
ontplooiing. We werken vraaggestuurd samen met onze belangrijkste partners, meer dan 100 scholen, 
die zich dag na dag achter een mooie missie scharen. Door talenten in onze teams doordacht in te 
zetten komen we samen een heel eind ver. 

Gaat ieder team dan gewoon zijn gang? Zeker niet! 

Een stevig beleidsteam, gevoed van onderuit, vormt het kompas van onze organisatie en zorgt dat we 
de juiste koers varen. Het ondersteunend team (denk onder meer aan administratie, personeelszaken, 
ICT,… ) zorgt voor een veilige haven.  

Het bestuursorgaan van onze organisatie waakt als een vuurtoren mee over de kwaliteit van onze 
werking. Wie zijn ze? Een betrokken groep mensen die onze missie omarmen, onze waarden en 
talenten erkennen en ondanks drukke agenda’s vrijwillig tijd vrijmaken. Tijd om te luisteren en in grote 
lijnen te checken of we nog op koers zitten. Maar ook tijd voor specifieke deskundige hulp (of een 
lieve tik op de vingers!) als we ons verliezen in een moeilijke casus of het web van regeltjes. Die 
ruggensteun houdt ons scherp en geeft ons extra kracht.  

Wat verbindt ons? Kinderen en jongeren in en rond de grootstad. Ook ons bestuursorgaan gelooft in 
hun talenten en is bekommerd om hun welzijn. Dat is wat ons allen drijft. 

Voel je de goesting? Wil je deel uitmaken van dit verhaal?  Dan hebben we goed nieuws! Ons 
bestuursorgaan bruist van leven maar wil zich ook herbronnen. 



We maken graag plaats rond de tafel voor een nieuwe voorzitter. 

Naast de typische rollen (je leidt onze vergaderingen, zorgt dat we werken conform wettelijke kaders, 
bent aanwezig op cruciale overlegmomenten en volgt gemaakte afspraken op) ben je vooral een goede 
luisteraar, verbinder en inspirator die met open blik meedenkt.  

Je houdt de vinger aan de pols bij de directie en het personeel en benut de ervaring van bestuursleden 
om vooruit te komen. Op sommige momenten vraagt dat extra tijd en energie, op andere momenten 
blijft het bestuur meer op de achtergrond. Doorgaans zitten zij een vijftal keer per jaar ‘officieel’ rond 
de tafel (informeel overleg niet inbegrepen).  

We voelen dat je twijfelt. En dat is terecht. Misschien herken je je in bepaalde aspecten? Misschien zie 
je je eerder als bestuurslid? Of wil je nog beter begrijpen wat je te wachten staat? Misschien wil je ons 
gewoon leren kennen? Op onze website vind je de basics in 22 talen (jawel!). Maar we maken ook 
graag tijd. Een CV of motivatiebrief is niet nodig. We houden van een gewoon gesprek. Stuur ons een 
mailtje en we treffen elkaar, online of ergens in het bruisende Brussel. Met een koffie en een koekje 
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Thérèse Finné,  

Huidig voorzitter 

 

Email t.finne@vclbpb.be 

Gsm 0477 236441 


