
  

 
 
 
Den Dries vzw – vacature  

Vacature: beleidsmedewerker sociale innovatie  
 
Den Dries vzw is op zoek naar een ondernemende sociale innovator die de organisatie 
ondersteunt in de regionale uitbreiding van onze diensten én in de ontwikkeling van 
vernieuwende concepten/diensten.  
 
De sociaal innovator die we zoeken is:  

- Een innovator die van nabij de beleidsevoluties in de welzijns- en zorgsector opvolgt 
en deze weet te vertalen naar nieuwe opportuniteiten voor de organisatie.  

- Een inspirator die de organisatie helpt in het ontwikkelen van nieuwe diensten, 
concepten, partnerschappen in antwoord op de evoluerende noden en 
verwachtingen van de doelgroep.  

- Een projectmanager die plannen en ideeën vertaalt naar concreet gestructureerde 
projecten en daarvoor ook subsidiedossiers uitschrijft en opvolgt.  

- Een projectleider die de implementatie van deze nieuwe projecten aanstuurt, 
projectteams- en medewerkers inspireert, motiveert, coacht, bijstuurt, ondersteunt.  

- Een co-creator die onze organisatie verbindt met innovatoren binnen en buiten de 
welzijnssector om kennis op te sporen, te ontwikkelen, te delen en samen te co-
creëren. 

 
Een uitgebreide rolomschrijving kan je vinden op: 
https://sites.google.com/dendries.be/welkom/op-zoek-naar-een-uitdaging/jobs/sociale-
innovator  
 
 
Profiel 
We zoeken een creatieve en gedreven collega met enorme voelsprieten voor 
opportuniteiten en tendensen in onze sector.  
Je denkt en werkt zeer cliëntgericht; waarbij de kernwaarden van onze organisatie het 
kompas zijn voor jouw reflecties en voorstellen.  
 
 
Vaktechnische competenties  

- Je bent vertrouwd met de welzijnssector en de beleidsevoluties  
- Je bent zeer ondernemend en vooral sterk in het divergeren en convergeren: 

opportuniteiten en ideeën vertalen naar concrete projectplannen met de meeste 
impact en meerwaarde voor de organisatie. 
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- Je hebt een brede ervaring met innovatie en projectmanagement, het aansturen 
van projectteams, -tools en rapportage.   

- Je bent een ‘coachend projectleider’, je weet projectteams en -medewerkers te 
inspireren, motiveren, te ondersteunen maar ook bij te sturen indien nodig.  

- Je kan zelfstandig werken en neemt je verantwoordelijkheid op voor de projecten 
die je initieert.  

- Je bent een enthousiasmerende inspirator, gericht op samenwerking en co-
creatie.  

- Je hebt een vlotte pen om beleidsadviezen en subsidiedossiers uit te schrijven  
- Je hebt een gigantische ondernemingszin, creatief en vernieuwend in 

projectontwikkeling en partnerschappen.  
 
 
 
Wij bieden een voltijdse tewerkstelling (of bespreekbaar) met spoedige indiensttreding.  
Heb je zin in deze nieuwe rol? Stel je kandidatuur voor 25/05/2018 via mail naar 
veerle.herst@arteria.be  
Meer info? Bel Veerle Herst op 0496.266.183  
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