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Het team van FFG IMPACT is enorm blij jou te mogen 

verwelkomen in de community van coaches!

Dit betekent dat je -net zoals FFG IMPACT- gelooft in de 

kracht van een coach als klankbord naast een kwetsbare 

ondernemer.

Hieronder vind je alvast een overzicht van het stappenplan 

die we doorlopen om jou op weg te zetten naar  je eerst 

coaching bij FFG IMPACT!



1. EERSTE CONTACT MET FUNDS FOR GOOD

Een kandidaat-coach kan op veel verschillende manieren de weg vinden naar FFG IMPACT. Wij maken geen 

onderscheid en geven iedereen een warm welkom!  

2. TELEFOONGESPREK/MEETING MET DE VERANTWOORDELIJKE BIJ FFG IMPACT OM JE 
ENGAGEMENT TE BESPREKEN 

Een FFG IMPACT verantwoordelijk polst in dit gesprek hoe jij jouw engagement ziet als vrijwillige coach en 

wat wij van jou verwachten. Only good vibes! 

Als alles goed besproken is, sturen we jou per e-mail de coaching brochure en een link om een belangrijke 

vragenlijst in te vullen. De antwoorden op de vragenlijst hebben we nodig om een goede match te kunnen 

maken met een ondernemer.

3. OPLEIDING TOT FFG IMPACT COACH VIA TWEE SESSIES GEGEVEN DOOR DE BAO GROUP

In samenwerking met de BAO Group, echte professionals op gebied van business coaching, geeft FFG 

IMPACT jou een (korte) opleiding rond het coaching van ondernemers. Deze opleiding wordt georganiseerd 

in twee sessies van 3h en wordt twee keer per jaar gegeven (februari/maart en september/oktober). 

Tijdens deze sessies wordt er ook uitleg gegeven over de databank van FFG IMPACT die tot jullie beschikking 

zal staan met allerhande documenten en tools die de coaching zouden moeten vergemakkelijken.  Coaches 

krijgen tijdens deze sessies ook de kans om onze community van ondernemers te ontmoeten die alvast  

zeer enthousiast zijn om begeleid te worden!

Elke coach ontvangt bij het begin van de opleiding ook een leuk starterspakket.Mocht je niet kunnen 

aanwezig zijn op deze sessie, sturen we je alvast het cursusmateriaal via e-mail door.

4. LID WORDEN VAN DE FACEBOOK GROEP ‘COACHES VAN FFG IMPACT

De verantwoordelijke bij FFG IMPACT stuurt je een verzoek om lid te worden van onze eigen Facebook 

groep. Via deze groep zal er laagdrempelig kunnen gecommuniceerd worden over alles wat zich afspeelt 

in het coaching landschap van FFG IMPACT. 

Project pitches, vragen over specifieke expertise, uitnodigingen voor events en ideetjes over community 

building kunnen via deze groep worden gelanceerd (zie ook hieronder)! Mocht je geen lid zijn van Facebook 

– niet getreurd! Alle communicaties gebeurt tevens via e-mail!



5. ONTVANGST VAN PROJECT PITCHES VIA E-MAIL EN FACEBOOKT

Eens de opleiding doorlopen is, kom je terecht in de ‘coaching flow’. Dit betekent dat je vanaf dan 

gecontacteerd kan worden door de verantwoordelijke bij FFG IMPACT met een mogelijke coaching match 

met een ondernemer. 

De verantwoordelijke bij FFG IMPACT stuurt de coach community een ‘project pitch’ (1 pagina met 

algemene info over de ondernemer en zijn project) via e-mail en via de Facebook groep. Coaches die o.b.v. 

de project pitch geïnteresseerd zijn om een project en ondernemer te begeleiden, nemen contact op met 

de verantwoordelijke bij FFG IMPACT. Vervolgens bekijkt de verantwoordelijke bij FFG IMPACT de eventuele 

match en laat de coach iets weten.

6. EERSTE ONTMOETING NA DE MATCH MAKINGACT

Blijkt er een match te zijn tussen de coach en de ondernemer (interesse, geografie,…)? SUPER! de 

verantwoordelijke bij FFG IMPACT contacteert jullie beiden om een moment af te spreken om elkaar voor 

het eerst te ontmoeten en het coaching traject nog eens grondig uit te leggen. 

Iemand van FFG IMPACT is graag aanwezig op deze eerste begeleiding om alles in goede banen te leiden. 

Nadien wordt er een coaching overeenkomst getekend tussen de drie partijen (ondernemer, coach en de 

verantwoordelijke persoon bij FFG IMPACT).

7. COACHING SESSIES

Eens de coaching is opgestart door het ondertekenen van het contract, verwacht FFG IMPACT dat de coach 

en de ondernemer minstens eenmaal per maand afspreken om de ontwikkeling van het project/ondernemer 

te analyseren en te bespreken. Na deze coaching sessies dient de coach een feedback formulier in te vullen 

en door te sturen naar de verantwoordelijke bij FFG IMPACT. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter! 

Botsen de coach en de ondernemer tijdens het coaching traject op een specifieke nood voor het project 

(bv. juridische kwestie, problemen met de boekhouding, social media vragen,…)? Dan vragen wij aan de 

coach om samen met de ondernemer het probleem duidelijk te beschrijven en een verzoek tot expertise 

te richten naar ons netwerk van experts. Dit verzoek kan gebeuren door een mailtje te sturen naar de 

verantwoordelijke bij FFG IMPACT of zelf als coach een duidelijke oproep te lanceren in de Facebook groep.

8. WEBINARS, WORKSHOPS, EVENTS,…

Om dicht bij onze community van coaches te blijven, investeert het team van FFG IMPACT in een degelijke 

community building. Zo zullen wij regelmatig uitnodigingen sturen voor trainingen (online en real life) om 

onze coaches en hun skills ‘scherp te houden’. Dit is geheel vrijblijvend. Daarnaast houden we de coaches 

up-to-date met maandelijkse nieuwsbrieven die het reilen en zeilen van onze organisatie beschrijven. Ten 

slotte nodigen we de coaches minstens 4 keer per jaar uit voor een ‘coaching café’ waarop we met een 

lekker glas genieten van de ervaringen als coach bij FFG IMPACT en luisteren naar inspirerende verhalen van 

interne en externe sprekers.



HELP JE MEE HET VRIJWILLIGERSNETWERK UIT TE BREIDEN?
Werkt je enthousiasme over de coaching of over onze organisatie in het algemeen aanstekelijk? Spread the 

word! Het team van FFG Impact is steeds op zoek naar actieve vrijwilligers, jong of oud, coach of expert, 

om onze werking te helpen ondersteunen en ons netwerk uit te breiden! 

WANT VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

CONTACT DETAILS

VZW Funds For Good Impact

Vereniging zonder winstoogmerk

Louizalaan 251, 9e verdieping

1050 Elsene

ffgp@fundsforgood.eu

+32 (0)2 834 02 54

9. COACHING: EEN JAAR LATER

Na de afloop van het eenjarig coaching traject, vragen we aan de coach en ondernemer om samen te 

komen met iemand van het team en het verloop van het traject te beschrijven. Na deze evaluatie polsen 

we ook naar het individuele engagement van de coach naar de toekomst toe. Mocht de ‘taak’ van de 

ondernemer en coach nog niet afgerond zijn, is er dan ook de mogelijkheid om te coaching voor een 

langere periode te hernieuwen.

BTW : 0719.342.397

BE66 0018 5694 3243


