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VZW Stappen zoekt voor het project Nest Invest een deeltijdse/voltijdse projectleider voor de opstart 
van een immo-vennootschap met sociaal doel. 

 
NEST INVEST 
Nest Invest is een spin-off van Stappen VZW, een voorziening in de Jeugdzorg. Stappen begeleidt jongeren 
en jongvolwassen en hun context op weg naar een kwalitatief leven. Nest Invest biedt de jongvolwassenen 
die in de Gentse regio uitstromen uit de Jeugdzorg  een duurzame en kwalitatieve oplossing voor hun 
woonnoden:  een kwalitatieve woning in combinatie met begeleiding van waaruit ze hun jonge leven 
verder vorm kunnen geven. 

 
Activiteiten: 
Met Nest Invest verwerven we wooneenheden die we verhuren aan de jongeren.  Voor de financiering 
trekken we privékapitaal van (sociaal impact) investeerders aan, schenkingen en leningen.  
Door samenwerking op te zetten met ontwikkelaars en andere spelers op de immo-markt verwerven we 
het patrimonium tegen betaalbare prijzen. 

 
Opdracht: 
In deze nieuw opgerichte vennootschap ben je de trekkende kracht en bekleed je als sociaal ondernemer 
een sleutelrol. 

• Je werkt dossiers uit naar (sociaal impact) investeerders en ontwikkelaars.  
• Je bouwt je netwerk op de Gentse Immo-markt verder uit en koopt patrimonium aan. Daarbij  zet 

je in op samenwerkingen met investeerders en ontwikkelaars. 
• Je hebt ervaring  met een goede marketing en vlotte communicatie.  
• Je zoekt verder naar oplossingen op juridisch en fiscaal vlak. 
• Je werkt nauw samen met Stappen VZW en andere jeugdzorgvoorzieningen 

In deze opdracht word je ondersteund door experten en de medewerkers van Stappen VZW. 

 
Profiel: 

• je hebt ondernemingszin met een sociale inslag 
• Je wil meewerken aan een innovatieve sociale aanpak rond bouw/vastgoed/wonen 
• je hebt ervaring met investeerders, projectontwikkelaars en de Gentse huizenmarkt 

• Je kan een businessplan lezen en bijsturen indien nodig 

• je bent proactief en beschikt over een anticiperende ingesteldheid 
• Je wilt werken aan een betere wereld voor kwetsbare jongvolwassenen 

• je hebt oog voor de rechten en noden van jongvolwassenen uit de jeugdzorg die hun eerste 
stappen op de huizenmarkt zetten 

• Je hebt een hart voor ontwikkelen maar dan met een hoek af 
• je beschikt over een bachelor diploma in een economische richting, of gelijkwaardig door ervaring 

 
Aanbod: 
We bieden je een contract aan tussen 19h en 38h/week, in dienstverband volgens barema PC 319.01 of op 
zelfstandige basis. 
Een actieve rol in een nieuw project dat ingebed is in de dynamische groep Stappen. 

 
Contact 
Mail je sollicitatie met motivatiebrief en CV naar directie@stappenvzw.be voor 30 april 2021 
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