
 

‘Projectmedewerker Sociaal Ondernemerschap’ 
(m/v/x) 

 
 

De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) vzw is de 
intersectorale werkgeversorganisatie van de socialprofitsectoren 
in Vlaanderen. Verso groepeert vijftien federaties, actief in de 
gezondheids- en welzijnssector, de socioculturele sector en de 
sector van de aangepaste tewerkstelling. Ons team bestaat uit 
veertien medewerkers. Je vindt meer informatie op www.verso-
net.be en www.hrwijs.be.  

De socialprofitsectoren zijn in volle groei en verandering. De volgende jaren zoeken we duizenden 
nieuwe medewerkers om de effecten van de vergrijzing op te vangen. Met het ESF-project 
Talentoscoop wil Verso bijdragen aan het aanpakken van deze uitdaging. Maar ook inzetten op zij-
instroom, technologische ondersteuning, samenwerkingsverbanden, nieuwe 
financieringsmogelijkheden en innovatieve methodieken om talenten aan te trekken, kunnen een 
deel van de oplossing zijn. Verso vzw zoekt hiervoor een ‘Projectmedewerker Sociaal 
Ondernemerschap'. 

 

Functieomschrijving 

Je kerntaken:  
 

- Je bent mee verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van (ESF-)projecten die in 

samenwerking met externe partners zijn opgezet. 

- Samen met de leden van Verso zorg je voor optimale ondersteuning van werkgevers in de 

social profit.  

- Je beantwoordt vragen van werkgevers, maakt een analyse van de managementuitdagingen 

waarmee zij worstelen en stelt nieuwe initiatieven voor aan de stuurgroep. 

- Je helpt een aanbod te ontwikkelen om sociaal ondernemerschap intersectoraal aan te 

moedigen, nieuwe businessmodellen aan te reiken, innoverende en inspirerende 

voorbeelden in het voetlicht te zetten,… 

- Je bent een toegankelijk aanspreekpunt voor managementvragen van werkgevers van 

socialprofitondernemingen, die het sectorale overstijgen.  

- Je trekt de nodige experten aan om een passend ondersteunings- en begeleidingsaanbod te 

ontwikkelen. 

- Je registreert alle vragen in een centraal registratiebeheersysteem en evalueert nadien of de 
juiste dienstverlening is geboden passend op de vraag. 

- Je neemt deel aan relevante interne werkgroepen (financiën, arbeidsmarktbeleid, 
organisatieontwikkeling, marktontwikkeling, et cetera). 

- Je gaat op zoek naar de beste communicatiekanalen om werkgevers verder te helpen 

(telefonisch, via e-mail, regelmatig bezoeken van organisaties, …).  

- Je bent een enthousiaste ambassadeur van Verso.  

http://www.verso-net.be/
http://www.verso-net.be/
http://www.hrwijs.be/


 

 

Hiervoor: 

 Werk je nauw samen met de medewerkers van het team dienstverlening Verso/HRwijs en het 
adviseursteam van Verso.  

 Onderhoud je actief een netwerk 
o van externe partners en experten waarnaar je werkgevers kan doorverwijzen voor meer 

diepgaande begeleiding en ondersteuning. 
o van vertegenwoordigers van de ledenfederaties van Verso. 
o van socialprofitondernemingen waarmee je in gesprek gaat. 

 Breng je werkgevers met gelijkaardige vragen of uitdagingen samen (bv via intervisie, 
bedrijfsbezoeken, lerende netwerken). 

 Heb je zicht op leden, partners of experten waarnaar je vragen van sociale ondernemingen kunt 
doorverwijzen. 

 Ben je op de hoogte van relevante beleidsontwikkelingen rond managementvraagstukken van 
sociale ondernemingen. 

 
Je profiel 

 Je hebt een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring.  

 Je hebt voeling met management in de social profit, bv. thema’s samenwerkingsverbanden, 
financieringsmogelijkheden, goed bestuur, vermarkting, innovatie. 

 Je bent communicatievaardig (schriftelijk en mondeling) en legt vlot contacten: je bent een 

goede netwerker. 

 Je kan out-of-the-box denken en ideeën omzetten in beleidsvoorstellen. Daarnaast kun je 
conceptuele beleidsvoorstellen vertalen naar concrete operationele doelen en activiteiten. 

 Je bent assertief en neemt graag initiatief. Je kan enthousiasmeren en motiveren. 

 Je bent in staat zelfstandig te werken, te plannen en op te volgen. Het organiseren van 
infosessies, workshops en bedrijfsbezoeken schrikt jou niet af. 

 Je bent IT-vaardig: je kunt bijvoorbeeld goed overweg met office en andere toepassingen zoals 
Evernote en Deskero. 

 Je hebt aandacht voor proces, betrokkenheid en draagvlak voor de voorstellen die je doet. 

 Je bezoekt vaak organisaties en partners: regelmatige verplaatsingen schrikken je niet af. 

 

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidshandicap! 

 

Ons aanbod 

 Een contract aan 80% van bepaalde duur (tot juli 2019). 

 Een boeiende functie met erg veelzijdige contacten waarin je verantwoordelijkheid kan nemen 

binnen een professionele ondersteuning. Verso is een lerende organisatie, wij investeren in 

expertiseverwerving en -opbouw. 

 Een competitief salaris met extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques,…). 

 Plaats van tewerkstelling is Brussel (Evere), met flexibele werkuren en mogelijkheid tot 
thuiswerk. 
 

Selectieprocedure 



 

Interesse? Stuur dan voor 5 mei 2018 je sollicitatiebrief en CV per e-mail naar info@verso-net.be of 
per post naar Ann Gaublomme, Directeur Verso vzw, Kolonel Bourgstraat 122- bus 4, 1140 Evere. 

Contact en verdere informatie via ann.gaublomme@verso-net.be, 02/739.10.71, www.verso-net.be 
of www.hrwijs.be. De eerste selectieronde vindt plaats op 9 mei. 

Sollicitatie-adres 

Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) vzw 
Ann Gaublomme, Directeur 
Kolonel Bourgstraat 122, bus 4 
1140 Evere 

mailto:info@verso-net.be
mailto:ann.gaublomme@verso-net.be
http://www.verso-net.be/
http://www.hrwijs.be/

