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EDITO

Geachte heer, mevrouw

In 2017 rondden we de kaap van 100 leningen op eer!

Dat komt neer op ruim € 320.000 euro die het team van Funds For Good nv ter 
beschikking stelde van de stichting Funds For Good Philanthropy. 25 leningen werden 
terugbetaald en opnieuw ingezet voor andere ondernemers.

Al ruim 4 jaar lang helpt Funds For Good Philanthropy personen die een werkloosheids- 
of OCMW-uitkering krijgen of mensen zonder vast werk om terug een plaats op 
de arbeidsmarkt in te nemen door hen te helpen om, ongeacht hun leeftijd en 
leefomstandigheden, een eigen bedrijf op te richten.

Dat we al 100 mensen weer op de been hebben geholpen doet ons hele team 
ontzettend veel plezier en stimuleert ons om de lat nog hoger te leggen: mikken op 
enkele duizenden mensen.

We willen onze ondernemers altijd zo professioneel mogelijk financieren en begeleiden. 
Daarvoor hebben we besloten een eerste Autonoom Lokaal Comité opgericht, waarin 
verschillende vrijwilligers uit de streek zetelen. Die comités staan samen met de 
microkredietinstellingen, de ondernemers en Funds For Good in voor de opvolging. 
Begin 2018 werd in Brussel een testfase opgestart.

We werken steeds nauw samen met de verschillende microkredietinstellingen (microStart 
en Brusoc). Eind 2017 sloten we een samenwerkingsakkoord met twee nieuwe partners: 
Credal (Wallonië) en Hefboom (Vlaanderen).

We zijn heel blij dat dit mooie Funds For Good-project jaar na jaar groeit en evolueert.

Onze oprechte dank gaat uit naar al onze financiële en filantropische partners en naar 
onze coaches voor hun persoonlijke betrokkenheid in dit avontuur.

Veel leesplezier!

KARINE BECKERS
Voorzitter Funds For Good Philanthropy

PIERRE-OLIVIER BECKERS
Voorzitter RvB Funds For Good
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ONS BUSINESSMODEL
BEREDENEERD KAPITALISME

Onze fondsen worden beheerd 
door gerenommeerde beheerders 
die belangrijke partners zijn van 
Funds For Good nv. In dat kader 
wensen we onze oprechte dank 
uit te drukken voor de Banque de 
Luxembourg Investment en Capri-
corn Venture Partners.
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Funds For Good is een nieuw soort onderneming dat steunt op een 
model van beredeneerd kapitalisme, waarvan wij denken dat het het 
kapitalisme van morgen is. Winst is geen doel op zich meer, maar 
een middel om een maatschappelijk doel te bereiken.

Funds For Good is ontstaan uit de ontmoeting van 3 ondernemers 
die beslisten om de passie voor hun vak en hun menselijke waarden 
te combineren en heeft als doelstelling om haar winst te maximali-
seren en zo 50% ervan (met een minimum van 10% van de omzet) te 
schenken aan een maatschappelijk project, waar alle medewerkers 
van het bedrijf ook 25% van hun tijd in investeren.

WINST IS GEEN DOEL OP ZICH MEER MAAR EEN MIDDEL 

OM EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL TE BEREIKEN.

Het sociaal project van Funds For 
Good nv bestaat erin om de stri-
jd aan te gaan tegen ongelijkheid en 
armoede door werklozen te onders-
teunen om op een duurzame manier 
opnieuw aan te slag te gaan via on-
dernemerschap. Funds For Good Phi-
lanthropy (dat is ondergebracht bij de 
Koning Boudewijnstichting) ontvangt 
ieder kwartaal 10% van de omzet van 
‘FFG nv’ om er leningen op eer mee te 

verstrekken. Die leningen wor-
den terugbetaald binnen 

een termijn van 2 tot 3 
jaar. Dit sneeuwbalef-

fect zorgt ervoor 
dat onze midde-
len voor filantro-

pische projecten 
onafgebroken 
aangroeiene.

Door de handen in elkaar te slaan met Funds For 
Good nv kozen privé-investeerders er via dis-
tributeurs (makelaars, banken, verzekerings-
maatschappijen) maar ook enkele inves-
teringsmaatschappijen voor om hun 
beleggingen zin te geven. Zonder hen 
zou deze opwaartse spiraal niet moge-
lijk zijn; zij zijn onmisbare stukjes van 
de puzzel

Funds For 
Good nv haalt 
haar inkomsten 
uit het verdelen van 
‘sociaal verantwoorde’ kwa-
liteitsbeleggingsfondsen via financiële 
tussenpersonen (banken en verzeke-
ringsmakelaars) die zo goed zijn dat 
de investeringen in deze fondsen een 
concrete sociale impact zonder ren-
dementsverlies genereren. We maken 
dus gebruik van ons kapitalistische 
systeem om te strijden tegen haar in-
herente excessen en geven opnieuw 
zin aan de financiële markt
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In 2017 bleven de inkomsten van Funds For Good 
nv toenemen met een stijging van zijn uitstaande 
bedragen met meer dan 60%. Meer bepaald ging 
het aandeel “For Good” van het fonds Quest Clean 
Tech, dat wordt beheerd door Capricorn Venture 
Partners, van 7,5 miljoen naar ca. 35 miljoen.

SCALE UP
Eind 2017 trad Funds For Good nv toe tot de raad 
van bestuur van Scale Up Fund. Het wordt er verte-
genwoordigd door Patrick Somerhausen.  Scale Up 
is een niet-beursgenoteerd investeringsfonds dat 
participaties opneemt in ‘positieve’ jonge Belgische 
ondernemingen. De bedoeling daarvan is om hen 
te helpen groeien en hun maatschappelijke impact 
te vergroten. De bedoeling van Funds For Good nv 
is om de financiële wereld opnieuw te laten aank-
nopen bij de reële economie en een maatschap-
pelijke impact te genereren. In die zin kunnen we 
dankzij de samenwerking met Scale Up onze im-
pactgenererende activiteiten aanvullen en bijdra-
gen tot een betere wereld.

UNPRI
In het kader van de uitwerking van ons ‘MVI’-beleid 
besloten we eind 2017 om ons achter de investe-
ringsprincipes van de Verenigde Naties te scharen. 
Zo besloten we om een transversaal beleid in te 
voeren voor al onze producten en meer bepaald 
onze producten die op dit eigenste moment wor-
den uitgewerkt. 

Dat MVI-proces verloopt in 4 fasen: 1. Uitsluiting 
van bedrijven die actief zijn in bepaalde sectoren of 
die niet voldoen aan bepaalde criteria 2. Investering 

en weging in het effectenbezit van bedrijven die de 
beste scores behalen op het vlak van CO2-adruk 
en ‘Labor Management Score’.

3. Actief aandeelhouderschap: uitoefenen 
van stemrecht in algemene vergaderingen  4. 
Maatschappelijke impact doorheen ons hele bu-
sinessmodel en dus ook onze schenkingen.

Ons gedetailleerde MVI-beleid is terug te vinden 
op onze website

GEPERSONALISEERD BEHEER
In samenwerking met Novacap en SOMAFI 
lanceerden we het eerste collectieve interne fonds 
met lokale maatschappelijke impact. Dat fonds, 
dat in april 2017 werd gelanceerd bij verzekerings-
maatschappij One Life, kreeg de naam ‘Belgian 
Local Impact’ mee. Het is beschikbaar voor alle 
klanten van SOMAFI, maar ook voor de andere 
klanten van One Life. SOMAFI speelt overigens 
een bijzonder actieve rol in ons sociale project en 
coacht verschillende ondernemers die door Funds 
For Good Philanthropy worden ondersteund.

Dit gepersonaliseerde beheeraanbod wordt in 2018 
een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van 
Funds For Good nv.

BALANS 2017
FUNDS FOR GOOD N.V.
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In samenwerking met onze microfinancieringspartners (microStart, Brusoc, Credal, Hefboom) helpen wij per-
sonen zonder vast werk om hun eigen professionele project te lanceren. Die partners leggen ons dossiers 
voor die we analyseren en samen met hen bespreken in ons kredietcomité. Soms worden we ook rechtstreeks 
aangesproken door ondernemers zelf, of krijgen we dossiers doorgespeeld via partnerbanken die zelf niet kun-
nen instaan voor de financiering.

Zodra een dossier wordt goedgekeurd, kennen we een lening op eer (lening van eigen fondsen) toe zonder 
intrest, die gebruikt wordt voor een microkrediet en gepaard gaat met een terugbetalingsfranchise met de duur 
van het microkrediet.

Daarna nemen we contact op de ondernemer en lanceren we een begeleidingsprogramma met een van onze 
coaches of onze vrijwillige experts. We blijven ter beschikking van onze ondernemers tot zij zich voldoende 
zelfzeker voelen. Zodra het microkrediet is terugbetaald, betalen ze de lening op eer terug in maandelijkse 
termijnen zodat het bedrag opnieuw ter beschikking kan worden gesteld van een andere ondernemer zonder 
vast werk.

ONS FILANTROPISCHE 
PROJECT
EEN OPWAARTSE SPIRAAL
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ONZE MIDDELEN
EEN EVENWICHTIGE MIX

COACHING

Via sterke 
partnerschappen 
schept Funds For Good 
nv banden tussen 
de ondernemers en 
de coaches die hen 
begeleiden bij de uitbouw 
van hun activiteit.

25% VAN DE TIJD 
VAN HET TEAM 
VAN FFG NV

Het team van Funds 
For Good nv besteedt 
25% van zijn tijd aan 
de uitbouw van de 
stichting en/of aan de 
begeleiding van de 
ondernemers.

50% VAN DE WINST 
VAN FFG NV 

De commerciële entiteit 
Funds For Good nv 
verbindt zich ertoe om 
50% van zijn winst door 
te storten aan Funds For 
Good Philanthropy, met 
een minimum van 10% 
van zijn omzet.

EXPERTS

De ondernemers 
kunnen voor tal 
van specifieke 
onderwerpen, zoals 
het uitdenken van een 
marketingcampagne, 
het ontwerpen van 
beeldmateriaal of 
juridische zaken, 
genieten van 
gespecialiseerd advies.

SCHENKINGEN

Privéschenkers of 
instellingen die overtuigd 
zijn door het project, 
kennen de stichting al 
sinds de oprichting ervan 
schenkingen toe. (Neem 
gerust contact met ons 
op als u via een schenking 
een ondernemer wenst te 
ondersteunen).
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De middelen van het sociale project van Funds For Good zijn 
een mix van financieel en menselijk kapitaal. Beide zijn even be-
langrijk en kunnen niet zonder de ander bestaan. Daarom werkt 
de commerciële entiteit Funds For Good nv ook zo nauw samen 
met de stichting Funds For Good Philanthropy om zowel het fi-
nanciële als het menselijke kapitaal op een duurzame manier uit 
te bouwen. Dat evenwicht is onmisbaar voor het bereiken van 
de ambitieuze doelstelling van 100.000 ondernemers in Europa.
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BALANS 2017
FUNDS FOR GOOD PHILANTHROPY

Funds For Good Philanthropy is er fier op dat 
het in 2017 zijn 100e ondersteunde ondernemer 
mocht vieren. We geloofden in elk van hun 
projecten en daarom hebben we hun naast 
een microkrediet ook een financieel duwtje in 
de rug kunnen geven waarmee ze hun bedrijf 
hebben kunnen lanceren. Eind 2017 waren 
er 25 leningen terugbetaald en die bedragen 
werden onmiddellijk weer uitgeleend aan andere 
ondernemers.

Steeds meer mensen willen hun tijd investeren 
in het coachen van onze ondernemers om hun 
slaagkansen te vergroten. Vandaag tellen we ruim 
70 coaches die ons ondersteunen in ons sociale 
project en die geloven in de toekomst van het 
ondernemerschap. Die uitwisseling van ervaring 
is een bijzonder positief gegeven, zowel voor 
de ondernemer als voor de coach. En wie weet, 
misschien zijn onze ondernemers van vandaag 
binnen een aantal jaar wel zelf coach!

We zijn altijd op zoek naar coaches en experts die 
onze ondernemers willen begeleiden. Lijkt u dat 
wat? Neem dan zeker contact met ons op!

EVENEMENTEN TEN VOORDELE VAN 
ONZE STICHTING

In april organiseerden we samen met wijnboer 
Hecquet-Bour, een domein in Grangeneuve, een 
wijnverkoop. De volledige opbrengst daarvan 
ging naar Funds For Good Philanthropy. 

Het werd een prachtige degustatie van topwijnen 

in combinatie met een coachinginitiatie en een 
presentatie van de beleggingsproducten van 
Funds For Good nv. Op twee dagen tijd haalden 
we zo € 2500 op.. 
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BELANGRIJKE CIJFERS
FINANCIËLE EN MENSELIJKE VALORISATIE

GEBRUIK VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN

GEBRUIK VAN DE MENSELIJKE MIDDELEN

VERDELING 

43%
57%

GEMIDDELD BEDRAG

LENING OP EER 

€ 2.700

MEER DAN 100
GEFINANCIERDE 
ONDERNEMERS 

+0,2 
GECREËERDE 
BANEN PER 
PROJECT

MEER DAN 

€ 285.000
LENINGEN  
OP EER

€ € BESCHIKBAAR 
BUDGET RUIM
€ 115.000

+€ 84.000
TERUGBETAALD 
& OPNIEUW 
GEÏNVESTEERD

TIJDSINVESTERING 
TEAM FFG

296.254€
Ieder lid van het team van FFG besteedt 25% 

van zijn tijd aan de ondernemers

38u x 25% = 9,5u/week
9,5 x € 75 = € 712,15/week
712,15 x 52 = € 37.031,8/maand

€ 37031,8 x 8 pers. = € 296.254,4 in 2017

TIJDSINVESTERING 
COACHING & EXPERTS

67.875€
Onze partners en klanten coachen onze 

ondernemers op vrijwillige basis gedurende 
ongeveer 5 uur/maand en de ondernemers 

kunnen ook rekenen op de hulp van 
experts.

905 uur coaching & deskundig advies
905 x € 75 = € 67.875 in 2017

MEER DAN 

€ 320.000
GESTORT AAN 
DE STICHTING

Ondernemers financieren is een goed begin, maar hen begeleiden is daarbij van onmisbaar belang!
Iedere door Funds For Good Philanthropy gefinancierde ondernemer wordt niet alleen begeleid door een 
vrijwillig werkende coach die ofwel een van onze klanten is, ofwel deel uitmaakt van ons netwerk, maar 
we werken ook samen met heel wat experts (boekhouders, advocaten, juristen,...) die ons sociale project 
ondersteunen en onze ondernemers bijstaan met hun expertise. Ook het team van Funds For Good nv 
zelf besteedt 25% van zijn tijd aan het bijstaan van de ondernemers. Al die ondersteuning is volledig gratis, 
wat een belangrijke waarde is. Op basis van een fictief tarief van €75/uur kunnen we de waarde van onze 
diensten aan onze ondernemers ramen op een totaal van:
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ONZE NIEUWE PRODUCTEN
In 2018 lanceren we 2 nieuwe producten binnen 
onze Luxemburgse SICAV ‘FFG’.

Het raakpunt tussen deze 2 nieuwe fondsen en 
de fondsen die we in de toekomst zullen lance-
ren is dat ze uitgaan van of voortbouwen op de 
bestaande kwaliteitsstrategieën (met een lange 
geschiedenis en behoorlijke prestaties gezien hun 
risiconiveau) waarop we een Sociaal Verantwoord 
beleid en sociaal verantwoorde MVI-filters toe-
passen voor de aspecten Milieu, Maatschappij en 
Beheer en dat alles zonder te raken aan de presta-
ties van de fondsen.

• FFG GLOBAL FLEXIBLE SUSTAINABLE

Het eerste fonds is gebaseerd op het vlaggenschip 
van de Banque de Luxembourg Investment, na-
melijk het fonds ‘BL - Global Flexible EUR’. Dat 
heeft als bedoeling om het kapitaal te bescher-
men en tegelijk de groei van de aandelenmarkt 
op lange termijn te stimuleren door op flexibele 
wijze te investeren in een portefeuille van aande-
len, obligaties, goud en cash. Het wordt beheerd 
door Guy Wagner met een VMI-filter en een gro-

tere blootstelling aan beursgenoteerde kleine en 
middelgrote ondernemingen.

• FFG EUROPEAN EQUITIES SUSTAINABLE

Het tweede fonds is de MVI-variant van de Eu-
ropese aandelenstrategie van Acadian, een kwan-
titatieve beheerder die bekendstaat voor de grote 
kwaliteit van zijn aandelenbeheer. De Europese 
strategie wordt sinds 1999 beheerd met een inte-
ressant rendementsprofiel..

BEHEER ONDER MANDAAT
We blijven het aanbod gepersonaliseerd beheer 
‘For Good’ en MVI uitbreiden in samenwerking 
met onze beheerpartners. De idee hier is om een 
beheer te kunnen aanbieden tegen een bijzonder 
concurrentiële prijs door middel van mandaten 
die investeren in MVI-fondsen en fondsen met 
maatschappelijke impact en dit om een zo hoog 
mogelijk rendement te behalen voor een wel-
bepaald risiconiveau. Dat beheer is beschikbaar 
via een verzekeringscontract (Gepersonaliseerd 
Intern Fonds of Intern Collectief Fonds) en via 
bankrekeningens.

FUNDS FOR GOOD NV
IN 2018

NICOLAS CROCHET

Co-CEO & stichter

JEAN-FRANÇOIS SHOCK

Lid van de RvB FFG

MARC VERHAEREN

Co-CEO & stichter

DOMINIQUE EEMAN

Lid van de RvB FFG

PATRICK SOMERHAUSEN

Co-CEO & stichter

PIERRE-OLIVIER BECKERS

Voorzitter van de RvB FFG

EMILIE SMET

Marketing & Philanthropy

KARINE BECKERS

Voorzitter FFGP
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We willen onze steun aan ondernemers zonder 
vast werk blijven uitbreiden. Dat wordt mogelijk 
gemaakt door de groei van Funds For Good nv en 
de schenkingen aan de stichting, maar ook door 
de terugbetaling van de reeds gefinancierde dos-
siers.

Daarom werken we nog nauwer samen met onze 
twee belangrijkste historische partners (microStart 
en Brusoc) en lanceren we 2 nieuwe samenwer-
kingsverbanden: Credal en Hefboom, die ons nog 
meer naamsbekendheid zullen geven op natio-
naal vlak.

MICROSTART
We gaan onze samenwerking met onze belan-
grijkste partner toespitsen op 2 soorten dossiers. 
Enerzijds de kleinere dossiers met lagere bedra-
gen (lening op eer van € 1000 tot € 2000), met de 
bedoeling 40 tot 50 dossiers per jaar te kunnen 
afwerken.  Anderzijds voorzien we een grotere fi-
nanciële steun met een intensievere begeleiding 
voor relatief ambitieuze projecten waarbij de ge-
financierde onderneming wil groeien en zelf ook 
werkgelegenheid scheppen bovenop de baan van 
de ondernemer (lening op eer van € 3000 tot € 
5000).

BRUSOC
Brusoc breidt zijn werkgebied uit naar heel Brus-
sel en beperkt zich dus niet langer tot de initiële 
kanaalzone. We zijn blij dat we ons partnerschap 
met hen kunnen uitbreiden en op die manier meer 
projecten financieren met een bijzonder profes-
sioneel team en topdossiers.

CREDAL EN HEFBOOM
We zijn verheugd dat we een samenwerking kun-
nen opstarten met deze onmisbare partners in 
respectievelijk Wallonië en Vlaanderen. We heb-
ben twee schijven van € 30.000 vrijgemaakt voor 
de cofinanciering van de eerste dossiers in de 
loop van 2018.

AUTONOOM LOKAAL COMITÉ
Om de selectie en begeleiding van de onder-
nemers die we financieren, vooruit te helpen en 
onze doelstelling van 5000 gelanceerde onder-
nemingen in België te behalen, moeten we op 
lokaal vlak autonome structuren uitbouwen. 

Zo lanceerden we in 2018 in Brussel het eerste 
Comité Autonome Local oftewel Autonoom 
Lokaal Comité. Dat pilootproject willen we de ko-
mende jaren uitbreiden naar andere streken.

Het eerste comité bestaat uit erg betrokken vri-
jwilligers en een lid van Funds For Good Philan-
thropy. Het heeft als taak de financiering van de 
dossiers te bevestigen en op lokaal vlak de juiste 
coaches en experts te zoeken.

FUNDS FOR GOOD
PHILANTHROPY IN 2018
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I N V E S T I S S E Z  R E N T A B L E 
&  R E S P O N S A B L E

Hoofdkantoor: 
Fondation Roi Baudouin
21, rue de Brederode
1000 Bruxelles

Centraal hoofdkantoor:
Funds For Good
251 av Louise
1050 Bruxelles


