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SAAMO Limburg vzw behoort tot de sector samenlevingsopbouw. Opbouwwerkers van SAAMO Limburg 

ontwikkelen oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat doen ze samen met mensen in een 

maatschappelijk kwetsbare positie. Hun ervaringskennis over de knelpunten die ze in hun dagelijkse woon-, 

werk- en leefomgeving ervaren, is cruciaal om relevante impact te hebben. De oplossingen voor 

maatschappelijke kwetsbaarheid die opbouwwerkers samen met de doelgroep ontwikkelen zijn tastbaar en 

vaak ook innovatief. Om daartoe te komen wordt er tijd en ruimte gemaakt om te experimenteren. Concreet 

bedoelen we dat we in het werken aan complexe, maatschappelijke problemen niet mogen vastroesten in 

gangbare oplossingen, invalshoeken en werkwijzen. Waar nodig moeten we op zoek gaan naar 

vernieuwing en de gekende paden verlaten. Bovendien wordt het innovatieve karakter bepaald in relatie tot 

de context waarin het wordt toegepast: het is hierbinnen dat de betrokken probleemoplossing een 

vernieuwing en/of een verbetering moet inhouden. Zo bouwen we mee aan een samenleving waarin er 

plaats is voor iedereen.  

 

Heb jij zin om hier aan mee te werken? We zijn op zoek naar een 

SOCIALE INNOVATIECOACH 
met een inzet van ca. 40 werkdagen per jaar 

 

 

De sociaal innovatiecoach zorgt voor structurele inbedding van sociale innovatie binnen SAAMO Limburg. 

Hij is de katalysator en faciliteert verbeterings- en vernieuwingsprojecten binnen de organisatie. SAAMO 

Limburg telt 45 opbouwwerkers en bijna 50 projecten.  

 

CONCRETISERING VAN DE OPDRACHT 

Het inspireren van teams en medewerkers 

• Het motiveren van medewerkers om zich te laten inspireren tot bepaalde sociale innovatieprojecten (in 

lijn met hun passie, gedrevenheid, talent, …) 

• Het zoeken naar verschillende invalshoeken om medewerkers en teams te inspireren tot sociale 

innovatie (werken met verschillende uitgangspunten: maatschappelijke uitdaging, bepaald thema, 

inspirerende spreker, inspirerende praktijken, …) 

• Hoe voorbereiden en (laten) doen van oefeningen binnen de themateams en ploegvergaderingen rond 

sociale innovatie. 

• Het oppikken van signalen van medewerkers rond ideeën  met betrekking tot sociale innovatie. 

• Het binnen de organisatie brengen van innovatieve ideeën/concepten uit de buitenwereld. 

 

Het ondersteunen van teams en medewerkers van idee naar projectvoorstel 

• Het (laten) ondersteunen van medewerkers in het opstellen van een projectvoorstel rond hun innovatief 

idee.  

 

Het ondersteunen van teams en medewerkers van projectvoorstel naar realisatie 

• Het (laten) ondersteunen van medewerkers in de vertaling van het projectvoorstel naar de realisatie van 

het voorstel in de opstartfase. 
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WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

• Een freelanceovereenkomst met duidelijke afspraken, van voorjaar 2022 tot eind 2022, jaarlijks 

verlengbaar tot eind 2025 na gunstige evaluatie.  

• Interne afstemming met een team van beleidsmedewerkers 

• De prestaties zullen uitgevoerd worden binnen de provincie Limburg, het werkingsgebied van SAAMO 

Limburg.  

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

• Je kan je vinden in de waarden en missie van de sector samenlevingsopbouw. 

• Je bent vertrouwd met maatschappelijke beleidsdomeinen. 

• Je bent van nature een coach en haalt zo het beste uit onze medewerkers. 

• Je beschikt over inhoudelijke expertise m.b.t. sociale innovatie en kan deze expertise vertalen naar het 

beleid en de praktijk van de organisatie: je ondersteunt buurt- en opbouwwerkers om te komen tot 

vernieuwende ideeën. 

• Je bent een geboren netwerker en legt vlot contacten met diverse betrokkenen. 

• Je bent vertrouwd met het opstellen van projectvoorstellen. 

• Je bent organisatorisch sterk en werkt systematisch en planmatig. 

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken. 

• Je hebt een goede taalbeheersing en een vlotte pen. 

• Je hebt minimum een master diploma of een bachelor diploma met min. 5 jaar relevante ervaring in het 

domein van sociaal werk, menswetenschappen of vergelijkbaar. 

 

SOLLICITEREN 

• Ben je geïnteresseerd, bezorg dan je kandidatuur met motivatie en relevante ervaring uiterlijk voor 28 

februari 2022 aan lydia.heynen@saamolimburg.be  

• Na de 1e selectie op basis van je kandidatuur verwittigen we je omstreeks 4 maart of je al dan niet 

geselecteerd bent voor de verdere procedure. 

• De verdere procedure bestaat uit een mondelinge proef op donderdag 17 maart van 8 tot 12 uur, die 

bestaat uit: 

▬ Een presentatie, voorbereid door de kandidaat, over een topic dat je tijdig bezorgd wordt 

▬ Een gesprek met de selectiejury over de motivatie, relevante ervaring en de presentatie. 

• Voor meer info over de vacature kan je terecht bij: 

▬ Frederik Vaes, stafmedewerker algemeen beleid 

▬ frederik.vaes@saamolimburg.be of 0497 58 43 80  

 

Aanwerven doen we ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of fysieke beperking. Geïnteresseerde personen 

uit zogenaamde kansengroepen worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Aarzel niet om ons te 

contacteren als je, ongeacht de aard van jouw beperking, nood hebt aan redelijke aanpassingen om deel te 

nemen aan de selectiefase of nadien op de werkvloer. 
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