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‘Programmaregisseur Duurzaamheid’ 

Als interprofessionele werkgeversfederatie verenigen, verdedigen en 
versterken wij sociale ondernemingen, als werkgevers en ondernemers, 
vanuit alle sectoren om hun sociale, economische en ecologische impact 
te vergroten met respect voor ieders identiteit. Verso is de stem van en 
voor alle sociale ondernemingen. Wij verdedigen hun belangen proactief 

en oplossingsgericht. Wij steunen onze federaties, hun leden en sociale ondernemingen door hen een 
kwalitatieve dienstverlening aan te bieden die bijdraagt aan een professionele werking en een 
waardengedreven realisering van hun doelstellingen. Verso groepeert vijftien federaties, actief in de 
gezondheidszorg, de welzijnssector, de socioculturele sector, de sector van de aangepaste tewerkstelling de 
mutualiteiten. Ons team bestaat uit zeventien medewerkers. Je vindt meer informatie op www.verso-net.be. 

De social-profitsectoren zijn in volle groei en verandering. Wij bij Verso vinden dat sociale 
ondernemingen de 1ste ondernemende bondgenoot kunnen zijn voor burgers en overheden in het 
realiseren van de sustainable development goals. Dat betekent dat er nog meer aandacht zal gaan 
naar duurzaam ondernemen. Verso vzw zoekt nu een ‘Programmaregisseur Duurzaamheid’ met 
talent voor onderhandelen. 

Functieomschrijving 

Je kerntaken: 

• Je bent een eerste aanspreekpunt voor werkgevers en de ledenfederaties van Verso die
vragen hebben over duurzaam ondernemen, klimaat, energie, mobiliteit, …

• Je volgt de actualiteit en beleidsinitiatieven op en werkt nota’s uit rond thema’s zoals
ondernemerschap, duurzame ontwikkeling, circulaire economie, green deal, duurzame
energie en mobiliteitsaspecten. Maar ook de thema’s klimaat, economie, SDG’s, UN Global
Compact en duurzaam rapporteren blokkeren je schrijftalent niet.

• Je bent een enthousiaste ambassadeur van Verso. Uiteraard verwachten we niet dat je
specialistische kennis over al deze thema’s hebt, maar wel dat je in staat bent je erin te
verdiepen en de essentie voor sociale ondernemers eruit te distilleren.

• Je onderhandelt vlot en verdedigt onbevreesd Verso’s standpunten in een overleg met
vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, politieke of overheidsinstanties en in
adviesraden zoals de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Hiervoor: 
Werk je nauw samen met de andere beleidsadviseurs van Verso en onze federaties. 
Onderhoud je actief een netwerk van: 

• Sociale ondernemers en federaties.
• Relevante externe partners, experten, academici.
• Vertegenwoordigers van de ledenfederaties van Verso.
• Vertegenwoordigers uit de politiek, de Vlaamse administraties, adviesraden, werkgevers en

werknemers.

http://www.verso-net.be/
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Je profiel 

Specialiteiten: energietransitie, duurzaamheid, klimaatverandering, transitie en innovatie, smart 
cities, coaching, procesbegeleiding in groepen/wijken, co-creatie 

 Kwaliteiten: luisteren, verbinden, , enthousiasmeren, onderhandelen, creatieve oplossingen 
bedenken, concreet dingen realiseren 

• Je hebt een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring. Relevante academische
ervaring of beleidsvoorbereidende ervaring is een pluspunt.

• Je hebt voeling met de uitdagingen binnen sociale ondernemingen.
• Je kunt goed luisteren, je inleven en snel en nauwkeurig analyseren.
• Je bent communicatievaardig (schriftelijk en mondeling). Je kunt heldere analyses

neerschrijven.
• Je kan out-of-the-box denken en ideeën omzetten in beleidsvoorstellen.
• Je bent in staat zelfstandig te werken, te plannen en op te volgen.

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

Ons aanbod 

• Een voltijds contract (4/5de bespreekbaar) van onbepaalde duur.
• 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, fietsvergoeding, …).

• Plaats van tewerkstelling is Brussel (buurt Wetstraat/Kunstlaan), met flexibele werkuren en
mogelijkheid tot thuiswerk.

Selectieprocedure 

Interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor 31 mei 2021 per e-mail naar info@verso-net.be of 
per post naar Ingrid Lieten, Directeur Verso vzw, Kunstlaan 27 bus 14, 1040 Brussel. 

Contact en verdere informatie via ingrid.lieten@verso-net.be, 02/739.10.71 en www.verso-net.be. 

Sollicitatie-adres 

Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) vzw 
Ingrid Lieten, Directeur 
Kunstlaan 27 bus 14 
1040 Brussel 
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