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Hallo daar! 

Superleuk dat je meer wil weten over FUNDS FOR GOOD IMPACT n 

haar vrijwilligersaanbod! 

Via deze informatiebrochure willen we jou dan ook zo goed mogelijk 

informeren over het bredere plaatje van het vrijwilligerswerk binnen 

FUNDS FOR GOOD IMPACT.

FUNDS FOR GOOD IMPACT helpt immers iedere dag startende 

ondernemers mee hun dromen te verwezenlijken. Dat doet ze 

overal in België, ook in jouw buurt!  

Jong of oud, Nederlandstalig of Franstalig (Engelstalig is even 

goed!), een ‘ouwe rot’ in het vakgebied of nog groen achter de 

oren? No worries, elke (ex)professional met zin voor organisatie en 

een groot hart voor ondernemen is als vrijwilliger bij ons aan het 

juiste adres.  

Jouw talent en enthousiasme kunnen we zeker goed gebruiken! 

Voorkennis of een specifiek diploma is niet nodig, FUNDS FOR 

GOOD IMPACT geeft je de nodige opleiding en ondersteuning!

Lees het allemaal hieronder in onze brochure! 

Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze brochure, aarzel 

zeker niet om contact op te nemen met onze verantwoordelijke 

persoon via e-mail of telefoon (gegevens staan achteraan in deze 

brochure)! 

Bedankt voor je interesse! 

HET FUNDS FOR GOOD IMPACT TEAM

3



Lange tijd geleden, volgens een legende, ontstond 

een hevige bosbrand in het woud. Alle dieren keken 

geschrokken toe, overweldigd door onmacht. Alleen 

een piepkleine kolibrie ondernam actie, het diertje vloog 

heen en weer tussen de rivier en de brand, telkens met 

een paar druppeltjes water in zijn bek. Na een tijdje zei het 

gordeldier, dat zich ergerde aan deze belachelijke actie : 

“Kolibrie, ben je gek ? Met die paar druppels kan je het vuur 

nooit doven !”. Waarop de kolibrie antwoordde : “Dat weet 

ik, maar ik doe mijn deel, en als we allemaal samenwerken, 

kunnen we de brand blussen”. 

NET ALS DE KOLIBRIE HEEFT FUNDS FOR GOOD BESLOTEN 
OM ZIJN DEEL TE DOEN!
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Na jarenlange inzet in tal van Belgische vzw’s (o.a. Rode Kruis Brussel, Operatie 

Thermos,…) hebben de vrienden NICOLAS CROCHET & PATRICK SOMERHAUSEN in 

2013 de hoofden gebogen over het idee om een innovatief en zelfbedruipend sociaal 

project uit de grond te stampen.  Vanuit hun ervaring in de financiële sector, hun 

passie voor ondernemerschap, en hun overtuiging dat tewerkstelling de motor is van 

een welvarende samenleving, bedachten ze het project FUNDS FOR GOOD. 

FUNDS FOR GOOD creëert en distribueert haar eigen duurzame, ‘verantwoorde’ 

beleggingsproducten in België, Luxemburg en Frankrijk via een netwerk van banken 

en makelaars. Met de helft van de winst (!) die zij ontvangt als verdeler van deze 

producten, financiert ze haar eigen sociaal project ‘FUNDS FOR GOOD IMPACT’.

De vzw FUNDS FOR GOOD IMPACT heeft als maatschappelijk doel om tewerkstelling via 

(sociaal) ondernemerschap te bevorderen. 

In dit kader helpt FUNDS FOR GOOD IMPACT in de eerste plaats werklozen, 

werkzoekenden, personen zonder vast werk, OCMW-gerechtigden, en bij uitbreiding 

alle personen die zich in precaire arbeidssituaties bevinden, om hun eigen job te 

creëren als ondernemer. Verder ondersteunt FUNDS FOR GOOD IMPACT ook personen 

die een ‘maatschappelijke onderneming’ willen lanceren of hulp kunnen gebruiken bij 

de verdere uitbouw ervan.. 

Allen hebben ze dus één ding gemeen: een ondernemingsdroom. 

En FUNDS FOR GOOD IMPACT wil mee helpen deze droom te realiseren zo goed en zo 

kwaad ze maar kan!

WIE IS FFG IMPACT?
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Om de slaagkansen van de ondernemers te verhogen (hoe kwetsbaar hun achtergrond 

ook is), engageert FFG IMPACT zichom de twee noodzakelijke behoeften voor elke 

ondernemer KOSTELOOS aan te bieden: renteloze financiering via de ‘lening op eer’ 

en gratis begeleiding door een coach of expert uit haar netwerk. 

LENING OP EER

De ‘LENING OP EER’ is  een filantropisch concept dat reeds jaren enorm populair is in 

Frankrijk, maar nog niet in België bestond tot FFG IMPACT het hier in 2013 lanceerde.  

Een ‘lening op eer’ is een achtergestelde lening aan 0% INTEREST. Hierdoor fungeert de 

lening op eer als een soort quasi-equity voor de beginnende ondernemer. De duurtijd 

van de 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 en EUR 15,000 voor maatschappelijke projecten.

Omdat de lening op eer een risicovol product is voor de organisatie die ze uitreikt, 

heeft FFG IMPACT ervoor  gekozen een lening op eer slechts toe te kennen in geval 

van co-financiering van de ondernemer door een microfinancieringspartner van FFG 

IMPACT. 

FFG IMPACT werkt hiervoor samen met enkele gerenommeerde partners in het 

Belgische microfinancierings- en impact investing landschap: MICROSTART, BRUSSELS.

FINANCE, CREDAL, LITA.CO EN STARTERSLABO.

WAT DOET FFG IMPACT?
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COACHING

De persoonlijke begeleiding van een beginnende ondernemer is geen overbodige 

luxe. En al zeker niet als die ondernemer van ver is moeten komen om te staan waar 

hij/zij op dat moment staat. 

FFG IMPACT gelooft dan ook rotsvast dat een financiering van risicokapitaal niet alleen 

mag komen. 

Daarom engageert FFG IMPACT zich om elke ondernemer te matchen met een coach 

(of expert) uit haar database. Deze vrijwilligers staan de ondernemers met raad en 

daad bij in alle gebieden van hun ondernemingsavontuur. 

Klassiek is een match coach-ondernemer een engagement voor één jaar, waarbij de 

coach en de ondernemer minstens één keer per maand ongeveer 5h (al dan niet 

virtueel) vergaderen met elkaar. 

Geïnteresseerd om je aan te sluiten bij ons coaching netwerk? Super! Lees hieronder 

zeker verder wat het precies inhoudt om vrijwilliger te zijn bij FFG IMPACT.

MAATSCHAPPELIJK
VOORDEEL

ANALYSE VAN
HET PROJECT

TERUGBETALING
LENING

ONTWIKKELING
BEKWAAMHEDEN

STEUN

LENING
OP EER

NIEUWE
ACTIVITEIT

PEROONLIJKE
EMANCIPATIE

COACHING

CREATIE VAN
EEN OF

MEERDERE
JOBS

PERSOON ZONDER
VAST WERK MET

EEN PROJECT OF EEN
MAATSCHAPPELIJK

PROJECT

50% WINST
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Om de hierboven beschreven activiteiten van financiering en coaching tot een 

goed einde te brengen, doet het team van FFG IMPACT graag beroep op de grote 

community van vrijwilligers rondom haar. Sinds 2013 recruteert het team van FFG 

IMPACT actief vrijwilligers om in te zetten als coaches, experts en leden voor haar 

lokale kredietcomités. Elke (ex-)professional met een groot hart voor ondernemen en 

voldoende tijd is als vrijwilliger bij ons aan het juiste adres! Lees hieronder welke rol als 

vrijwilliger in onze organisatie misschien wel voor jou voorbestemd is.

COACH
1. WAT IS DE ROL VAN EEN COACH BIJ FFG IMPACT?

Een coach bij FFG IMPACT begeleidt een ondernemer tijdens de uitbouw van zijn 

project. In tegenstelling tot een expert, fungeert een coach als algemeen klankbord 

voor de ondernemer.  De coach helpt de ondernemer een ‘helicopter view’ over 

de ontwikkeling van zijn project te bewaren, wijst hem op de grote uitdagingen die 

ermee gepaard gaan, en gaat samen met de ondernemer aan de slag om een plan uit 

te werken voor het realiseren van zijn ideeën.   

Een coach bij FFG IMPACT heeft daarom een goede dosis gezond verstand en 

gevoel voor structuur en organisatie. De coach voelt zich comfortabel in zijn rol als 

stimulator en motivator, en weet een constructieve communicatie te hanteren t.o.v. 

de ondernemer.

De coach van FFG IMPACT isdus niet bepaald een specialist in een bepaald vakgebied 

die slechts op één sector begeleidt, eerder een generalist met een ‘helicopter view’ 

over het geheel. 

Indien de ondernemer een specifieke nood heeft aan ondersteuning op een bepaald 

gebied (legal, social media, accounting, IT,…) helpt de coach deze nood te definiëren 

en te communiceren naar het expertennetwerk van FFG IMPACT. 

FFG IMPACT is  er van overtuigd dat de coach als vertrouwenspersoon kan bijdragen 

aan het welslagen van de ontwikkeling van zowel het project als de ondernemer 

erachter.

VRIJWILLIGERSWERK BIJ FFG IMPACT
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2. 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.

3. WAT BIEDT FFG IMPACT HAAR COACHES?

Naast een enorm verrijkende persoonlijke en professionele ervaring als coach van een 

hulpbehoevende ondernemer, biedt FFG IMPACT het nodige kader 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 vaardigheden aanscherpen.  

EXPERTS

Waar een coach bij FFG IMPACT eerder het klankbord of de algemene go-to-person 

is voor de ondernemer (generalist), is de expert de persoon die de ondernemer bij 

een concrete vraag of probleem zal (proberen) bijstaan met zijn expertise in een 

bepaald vakgebied (specialist). Deze expertise kan zich uitstrekken van vragen over 

boekhouding tot business development, legal tot social media, en IT tot operations 

en marketing. Héél ruim dus! 

Een expert bij FFG IMPACT engageert zich om ‘uit de startblokken te schieten’ op het 

moment dat een coach en een ondernemer samen een concrete beschrijving van het 

probleem gecommuniceerd hebben naar het expertennetwerk van FFG IMPACT. Dit 

engagement is dus niet strikt maandelijks, maar eerder op een ‘ad hoc’ basis. Ideaal 

dus voor ambitieuze professionals met het hart op de juiste plaats die bereid zijn een 

klein beetje tijd op te offeren om een groot verschil te maken voor een startende 

ondernemer!
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LEDEN KREDIETCOMITÉS

Last but not least, doet FFG IMPACT ook beroep op vrijwilligers als leden voor haar 

Nederlandstalig en Franstalig kredietcomité. Deze kredietcomités analyseren op 

(twee)wekelijkse basis de business plannen van ondernemers die zich aanmelden 

voor een lening op eer.

Tijdens een Skype vergadering van het comité wordt er dan collegiaal beslist over 

het al dan niet toekennen van een lening op eer aan een bepaalde ondernemer en 

project. Hoewel deze vrijwilligers geen direct contact hebben met de ondernemers 

(tenzij er pitch meetings worden georganiseerd), zijn zij ook van levensgroot belang 

voor de goede werking van de organisatie. De kredietcomités beslissen nl. welke 

projecten zullen behoren tot het portfolio van FFG IMPACT en dus toegang krijgen tot 

financiering en coaching.

Het profiel van bankier, (ex-)ondernemer of boekhouder is een gedroomde versterking 

voor onze kredietcomités.

11



CONTACT DETAILS

VZW Funds For Good Impact

Vereniging zonder winstoogmerk

Louizalaan 251, 9e verdieping

1050 Elsene

impact@fundsforgood.eu

+32 (0)2 834 02 54

BTW : 0719.342.397

BE66 0018 5694 3243




