De Sociale InnovatieFabriek werd in 2013 opgericht als netwerkorganisatie voor de promotie en
begeleiding van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap in de maatschappij en het
bedrijfsleven. Ondertussen hebben al meer dan 800 innovatoren een beroep gedaan op de Sociale
InnovatieFabriek en werken we samen met tientallen partners.
Anno 2021 is de Sociale InnovatieFabriek de accelerator van veelbelovende sociale innovaties.
We versterken de groei van innovatieve, ondernemende en impactvolle maatschappelijke oplossingen,
op verschillende manieren:
•
•

•

Op ons digitaal platform informeren en inspireren we ondernemers, organisaties, bedrijven en burgers rond
sociale innovatie. Wie zelf sociaal innovatief aan de slag gaat, vindt er inspiratie, tools, verhalen, kennis…
In ons collectief aanbod verbinden we startende en groeiende sociaal innovatoren. In de eerste plaats met
elkaar, want ze kunnen veel leren van elkaar. De Fabriek organiseert die ontmoetingen in lichte en
intensievere formats zoals workshops, inspiratiesessies, bootcamps, thematische trajecten, peertables,
praktijksafari’s …
We versterken veelbelovende sociale innovaties op maat met het schalen van hun impact. We doen dit
onder meer door hen wegwijs te maken en slim te verbinden met kansengevers uit diverse netwerken zoals
financiers, lokale overheden, het reguliere bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Daarnaast legt de Fabriek connecties in het ecosysteem voor sociale innovatie en sociaal
ondernemerschap. Als netwerkorganisatie bouwen we mee aan een gunstig ecosysteem en dagen we
ons netwerk uit om sociale innovatie aan te jagen en te ondersteunen. Zo creëren we opportuniteiten
voor veelbelovende sociale innovaties.
Tenslotte werkt de Fabriek aan een vruchtbare bodem voor sociale innovatie. We promoten
veelbelovende sociale innovaties door hun stem te versterken in het maatschappelijke debat. We
signaleren drempels zodat sociale innovaties kunnen floreren.
Want sociale innovaties tonen vandaag in het klein wat morgen in het groot kan werken.
Vandaag zijn we op zoek naar een directeur met zin voor ambitie die -samen met het
team- inzet op het versterken van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.
Functieomschrijving
Als directeur van de Sociale InnovatieFabriek:
•
•
•
•
•
•
•

ben je de trekker van een organisatie die volop inzet op het versterken van sociale innovatie en
sociaal ondernemerschap vanuit een duidelijke strategie en operationele doelen
bouw je volop verder aan het netwerk van de Sociale InnovatieFabriek. Netwerken zit je dan ook
helemaal in het bloed en je hebt geen schroom om voor een publiek te spreken
ben je een proactieve teamcoach. Je stuurt een 8-tal medewerkers aan in een horizontale setting
ben je aanspreekpunt voor overheidsinstanties, partners en financiers en bind je proactief nieuwe
partners en financiers aan de organisatie
hou je actief voeling met trends, evoluties, noden en behoeften aangaande sociale innovatie en
sociaal ondernemerschap
sta je in voor het HR-management
zet je het financieel beleid uit van de organisatie, initieer je nieuwe financieringsmogelijkheden en
volg je deze ook praktisch op

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in het leiden van een organisatie
Je bent bij uitstek geïnteresseerd in sociale innovatie en sociaal ondernemerschap
Je bent vertrouwd met de werking van ondernemingen, middenveldorganisaties,
kennisinstellingen en overheidsinstanties
Je combineert strategisch inzicht met een hands-on pragmatische aanpak
Je bent ondernemend. Je hebt het lef om verder te bouwen aan de organisatie en weet collega’s
en partners mee te nemen in vernieuwende concepten
Je bent een people manager. Je leiderschapsstijl sluit aan bij het autonome team
Je bent communicatief en hebt een heldere schriftelijke en mondelinge communicatiestijl
Je bent een all-rounder die vlot kan schakelen tussen verschillende taken
Je bent een geboren netwerker; je beschikt over een relevant eigen netwerk en bent sterk in
stakeholdermanagement. Je bent in staat om anderen enthousiast te maken, hen te activeren en
blijvend te engageren.
Je bent uitgesproken flexibel en doelgericht.
Je hebt een grote luisterbereidheid en je kiest automatisch voor een bottom-up approach.

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Contract van onbepaalde duur, voltijds
Voorziene datum indiensttreding: zo snel mogelijk
Vergoeding volgens de verantwoordelijkheden van je functie
Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding, terugbetaling van
verplaatsingsonkosten en maaltijdcheques
Een uitdagende en afwisselende job in een ambitieuze organisatie met een hoge maatschappelijke
relevantie
Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je gender, handicap, etnische afkomst en
nationaliteit.

Kandidaatsstelling
Kandidaten dienen hun kandidatuur te stellen met opgave van:
• de motivatie voor de kandidaatstelling
• het CV
Kandidaturen dienen ons ten laatste te bereiken op 8 december 2021 en worden gestuurd naar:
Paul Ongenaert via mail naar voorzitter@socialeinnovatiefabriek.be

Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

