COACHIN G FFG IM PACT - FAQ

WAT DOET FFG IMPACT?
FUNDS FOR GOOD IMPACT (hierna ‘FFG IMPACT’) heeft als maatschappelijk doel de strijd aan te gaan

tegen werkonzekerheid via (sociaal) ondernemerschap. In dit kader helpt FFG IMPACT in de eerste plaats
werklozen, werkzoekenden, personen zonder vast werk, OCMW-gerechtigden, en bij uitbreiding personen
die zich in precaire arbeidssituaties bevinden om hun eigen job te creëren als ondernemer.
Verder helpt FFG IMPACT ook personen die een maatschappelijke onderneming willen lanceren. Onder
‘maatschappelijke ondernemers’ wordt verstaan ondernemers met een project dat als primair doel heeft
om impact te genereren door een maatschappelijk probleem aan te pakken. Wat de maatschappelijke
problematieken betreft, wordt verwezen naar de Sustainable Development Goals van de United Nations
(https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300).
FFG IMPACT richt zich op een publiek met geen of weinig eigen vermogen, zonder toegang tot een bancair
krediet om een eigen onderneming op te richten. FFG IMPACT.

HOE DOET FFG IMPACT DIT?
FFG IMPACT (biedt ondernemers twee diensten: gratis financiering via de ‘lening op eer’ en gratis begeleiding
door een ervaren coach of expert uit haar netwerk.
LENING OP EER

Zoals hierboven reeds aangehaald, kent FFG IMPACT ‘leningen op eer’ toe aan
beginnende ondernemers die (i) ofwel zich in een precaire arbeidssituatie
bevinden, (ii) ofwel een maatschappelijk project vooropstellen. Een ‘lening
op eer’ is een achtergestelde lening aan 0% interest. Bijgevolg fungeert
de lening op eer als quasi-equity voor de beginnende ondernemer. De
duurtijd van terugbetalingsperiode van de lening op eer wordt gezamenlijk
bepaald door de ondernemer, FFG IMPACT en de microkredietinstelling
(zie hieronder). De lening op eer wordt in principe terugbetaald na de
terugbetaling van het microkrediet.
De lening op eer bedraagt:
» maximum EUR 5,000 voor projecten van ondernemers die uit een precaire
arbeidssituatie komen.
» maxium EUR 15,000 voor maatschappelijke projecten.
Noteer dat FFG IMPACT de leningen op eer enkel toekent in geval van cofinanciering van de ondernemer door een andere (micro)financieringspartner
(zie hieronder).
BEGELEIDING

Samen met de toekenning van de lening op eer biedt FFG IMPACT ook gratis coaching aan gedurende één
jaar (verlenging mogelijk). De coaching is vrijblijvend voor de ondernemer.

WAT IS EEN COACHING VAN FFG IMPACT COACH?
Onder ‘coaching’ verstaat FFG IMPACT het begeleiden van een ondernemer tijdens de uitbouw van zijn
project. De coaching draagt bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de ondernemer als
manager van zijn eigen project.
HOE DOET DE COACH DIT:

» De coach luistert, en stelt gerichte vragen;
» De coach kijkt met een neutrale blik naar het functioneren van het project en de ondernemer zelf;
» De coach is objectief en veroordeelt niet, maar weet de ondernemer constructief te benaderen;
» De coach zal eerder suggereren dan dicteren;
» De coach helpt de ondernemer opnieuw het bredere plaatje te zien, als hij even het bos door de
bomen niet meer ziet;
» De coach houdt de ondernemer een spiegel voor;
» De coach is een klankbord voor de ondernemer;
»
De coach helpt de ondernemer te evalueren, analyseren, communiceren en reflecteren over
gemaakte en te maken keuzes;
» De coach motiveert de ondernemer en werkt discreet samen met de ondernemer in vertrouwen.
DE COACH IS BIJGEVOLG NIET:

» Superieur aan de ondernemer;
» Verantwoordelijk voor het welslagen van het project;
» De controleur/psycholoog/therapeut/leerkracht/vriend/bewaarengel van de ondernemer
De coach van FFG IMPACT is dus niet bepaald een specialist in een bepaald vakgebied die slechts op één
sector begeleidt, eerder een generalist met een ‘helikopter view’. Indien de ondernemer een specifieke
nood heeft aan ondersteuning op een bepaald punt (legal, social media, accounting, IT) helpt de coach
deze nood te definiëren en te communiceren naar het expertennetwerk van FFG IMPACT.

WELKE KWALITEITEN HEEFT EEN FFG IMPACT COACH?
Een coach bij FFG IMPACT heeft een goede dosis gezond verstand en gevoel voor structuur en organisatie.
De coach voelt zich comfortabel in zijn rol als stimulator en motivator, en wee teen constructieve
communicatie te hanteren t.o.v. de ondernemer. Verder dient hij voldoende inlevingsvermogen en geduld
aan de dag te leggen (de doelgroep van ondernemers is immers niet de poule van beloftevolle start-ups
of scale-ups). De coach is er bovenal van overtuigd dat hij als vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het
welslagen van de ontwikkeling van zowel het project als de persoon erachter.

WAT IS HET ENGAGEMENT VAN EEN FFG IMPACT COACH?
De coach komt minstens 4 a 5 uur per maand samen met de ondernemer, gedurende één jaar. De coach
waakt over het goede verloop van de coaching en verbindt zich ertoe de coaching degelijk voor te bereiden.
Na elke meeting schrijft de coach een kort verslag dat hij/zij stuurt naar de verantwoordelijke persoon
binnen FFG IMPACT.

WAT BIEDT FFG IMPACT HAAR VRIJWILLIGERS?
Naast een enorm verrijkende persoonlijke en professionele ervaring als coach van een hulpbehoevende
ondernemer, biedt FFG IMPACT het nodige framework om de coaching in goede banen te begeleiden.
Er worden allerhande tools ter beschikking gesteld om de coaching sessies administratief en praktisch
vorm te geven. Daarenboven worden er op regelmatige basis webinars, workshops en (netwerk) events
georganiseerd waarop coaches elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen en skills aanscherpen.
A WARM COMMUNITY IS WAITING FOR YOU!

HOE WORDT EEN COACH GEMATCHT
MET EEN ONDERNEMER?
De verantwoordelijke persoon bij FFG IMPACT maakt de match gebaseerd op persoonlijke voorkeuren qua
projecten en woonplaats van de coach.

IS DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Ja. De coaches van FFG IMPACT zetten zich met plezier belangenloos in voor de begeleiding van een
kwetsbare ondernemer.

HOE KAN IK ME AANMELDEN ALS COACH
BIJ FFG IMPACT?
Een kandidaat-coach kan zich steeds aanmelden via het online inschrijvingsformulier op de website
van Funds for Good : www.fundsforgood.eu/contacteer-ffg-impact, of een mailtje sturen naar:
ffgp@fundsforgood.eu.

