
 

 

IMPACT CHARTER 
 
 

1. Financiële middelen 
 
Het bedrijfsmodel van Funds For Good Invest (FFG Invest) is op het volgende beginsel gebaseerd: 
het schenken van het grootste veelvoud tussen 10% van zijn omzet en 50% van zijn nettowinst na 
belastingen aan de vzw Funds For Good Impact (FFG Impact). Deze giften worden via het fonds 
"Vrienden van Funds For Good Impact " bij de Koning Boudewijnstichting gedaan. 

 
2. Doelstellingen 
 
Het doel van FFG Impact is de toegang tot financieringsoplossingen voor ondernemers te 
vergemakkelijken en hen een kwalitatieve ondersteuning te bieden om hun onderneming onder de 
beste omstandigheden op te richten of te ontwikkelen. 
 
FFG Impact helpt met voorrang minder kapitaalkrachtige ondernemers of ondernemers met 
onzekere werkonstandigheden, "Self Made" genoemd, en sociale ondernemers met een 
maatschappelijke impact, "Game Changers" genoemd. De eersten ontwikkelen hun 
ondernemersproject om hun eigen job te creëren of een moeilijke financiële situatie te verbeteren 
en de laatsten ontwikkelen een project met als hoofddoel een positief effect op het milieu en/of de 
samenleving te hebben. 
 
FFG Impact heeft talrijke partnerschappen met verschillende microfinancieringsactoren (bv. 
microStart, Crédal, Finance.Brussels, enz.) ontwikkeld en heeft zich in het ecosysteem rond 
ondernemers geïntegreerd. Het doel van FFG Impact is om deze partnerschappen en het aanbod 
aan begeleiding voor ondernemers verder te ontwikkelen door nog meer samenwerking tussen de 
verschillende actoren (voor financiering en ondersteuning) aan te bieden. 

 
3. Begunstigden en actiemiddelen 
 
FFG Impact biedt financieringsoplossingen aan ondernemers in de vorm van leningen op eer en 
equity zowel als begeleidingsmogelijkheden aan. 
 
De lening op eer is een renteloze lening met een uitgestelde aflossingsperiode die als "quasi-
aandelenkapitaal" dient. De leningen van FFG Impact worden voornamelijk via 
microfinancieringsorganisaties (partners van FFG Impact), financierders in de sociale economie of 
in sommige gevallen rechtstreeks versterkt. De terugbetalingstermijnen en het toezicht worden met 
behulp van de tools van de partners van FFG Impact uitgevoerd (contracten en boekhoudkundige 
controle). Terugbetaalde leningen worden opnieuw in het beschikbare budget van de partner 
opgenomen om voor een ander project opnieuw te worden gebruikt. 

 
Equity is een financieringshefboom die door FFG Impact is opgezet via het fonds “Good Food Fund”. 
Dit fonds werd in samenwerking met Change (Crédal) en het fonds Scale-up opgericht om startende 
projecten op het gebied van duurzame voedsel te ondersteunen. Het beheer van het fonds werd 
tussen elke partnet verdeeld en er werd een CEO aangesteld om de activiteiten te coördineren. 

 
Naast financiering biedt FFG Impact ook coaching aan ondernemers via een netwerk van vrijwillige 
coaches. Deze coaches kunnen via het Wikiflow-platform (opgezet in 2021) te weten komen welke 
projecten "een coach nodig hebben". Dit platform is het centrale instrument voor alle aspecten rond 
coaching bij FFG Impact. 
 
 
 



 

 

4. Audit en controle 
 
Het in punt 1 beschreven donatiemechanisme van FFG wordt gecontroleerd door een onafhankelijke 
derde partij (Forum Ethibel). 
 
FFG Impact heeft verschillende comités opgericht om toezicht te houden op haar activiteiten: 
- Executive Impact Team: toezicht op de partnerschappen, de prioritaire projecten en het budget 
van de vzw. Dit comité bestaat uit 2 vrijwilligers (voorzitter van de vzw en co-voorzitster), de 
oprichters van FFG en de 2 coördinatoren van de vzw.  
- Projectvalidatiecomité: dit comité komt wekelijks bijeen om te beslissen of er al dan niet een 
lening op eer wordt toegekend. Het doel is om de projecten, die door de partners van FFG Impact 
voorgesteld worden, te analyseren om in overeenstemming te blijven met de doelstellingen van 
FFG Impact. Dit comité bestaat uit 5 vrijwilligers en de coördinator van de vzw die de 
besprekingen faciliteert. 


