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1 – INLEIDING EN WERKING VAN HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS
(VPF)
WELKOM

Proficiat! Wanneer u dit leest, betekent dit dat u door ons investeringscomité bent
geselecteerd om steun te ontvangen van het Venture Philanthropy Fonds, dat wordt
beheerd door de Koning Boudewijnstichting met de steun van BNP Paribas Fortis Private
Banking. We zijn blij dat we u gedurende drie jaar actief mogen ondersteunen bij het
vergroten van uw maatschappelijke impact, met het grootste respect voor uw organisatie.
Het Fonds wil een vertrouwensrelatie opbouwen en uw organisatie een luchtbel bieden
waardoor zij wat afstand kan nemen om op een meer optimale manier te werken.
Uw begeleider zal de komende weken contact met u opnemen om een eerste bijeenkomst
te beleggen (zie de tekst “2- Startvergadering”). Daar kunt u de modaliteiten van de steun
met elkaar bespreken. Op weg naar een daadwerkelijk partnerschap!
Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt heel wat informatie uitgewisseld en soms is het
moeilijk om alles te onthouden. Daarom hebben we deze kit voor u samengesteld, waarin u
nuttige inlichtingen vindt over de modaliteiten en de verschillende stadia in de
ondersteuning.
U denkt misschien dat deze welkomstkit wel erg omvangrijk is en veel documenten bevat?
Wees gerust: uw begeleider zal die informatie met u doornemen bij uw eerste afspraak en
staat ter beschikking om uw eventuele vragen te beantwoorden. Vergeet ook niet dat ons
partnerschap over drie jaar loopt. Als u door al die informatie denkt dat u veel werk zult
hebben, onthoud dan dat de modaliteiten zullen worden gespreid in de tijd en dat uw
begeleider in elk geval klaar staat om u te helpen en te begeleiden.

Eerste tip: onderteken geen enkel akkoord met een consultant vooraleer u uw
begeleider hebt ontmoet, want er bestaat een specifiek proces en er moeten bepaalde
procedures worden gevolgd bij de keuze van uw consultants.
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WERKING VAN HET VP FONDS
Het onderstaande organogram toont u de verschillende partijen die samenwerken in het
kader van het Venture Philanthropy Fonds.
Het begeleidingscomité (in het fuchsia) bepaalt de strategie van het Fonds. Het bestaat uit
onafhankelijke vrijwillige deskundigen uit het verenigingsleven en de privésector en ook uit
financiële partners en competentiepartners van het VPF.
Het Investeringscomité (in het blauw) is verantwoordelijk voor de selectie van de
organisaties die steun zullen krijgen van het Fonds. Dit comité bestaat ook uit diverse
onafhankelijke en vrijwillige deskundigen.
Het secretariaat (in het groen) zorgt voor het beheer en de coördinatie van het Fonds. Het
bestaat uit interne werknemers van de Stichting.
De begeleiders van het Fonds (in het oranje) zijn de vertegenwoordigers van de Stichting en
het Fonds bij elke ondersteunde organisatie. Hun taak bestaat erin de organisaties te
begeleiden tijdens de drie jaar dat ze ondersteuning krijgen. De begeleiders zijn externe
deskundigen die door de Stichting zijn gekozen en die deeltijds voor het Fonds werken.

Sinds juni 2015 is BNP Paribas Fortis Private Banking de financiële partner van het Venture
Philanthropy Fonds.
Via haar aanbod van maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI) wil de bank haar
cliënten een interessant rendement bieden en tegelijk het engagement van bedrijven voor
milieu, samenleving en goed bestuur stimuleren. De bank maakt een belangrijk deel van de
inkomsten uit haar MVI-oplossingen over aan het Venture Philanthropy Fonds van de Koning
Boudewijnstichting. Dankzij die samenwerking en het succes van deze investeringsformule
zijn de middelen voor het Venture Philanthropy Fonds aanzienlijk toegenomen, waardoor
het mogelijk is om elk jaar meer projecten te ondersteunen!
Aarzel niet de BNP brochure met hun verschillende mogelijke ondersteuningen voor de
sociale ondernemers te raadplegen.
Meer info : social.entrepreneurs@bnpparibasfortis.com
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ORGANOGRAM
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NUTTIGE GEGEVENS
Voor meer inlichtingen over
www.venturephilanthropyfund.be

het

Fonds

kunt

u

terecht

op

onze

website

Secretariaat:
-

Sophie Van Malleghem, vanmalleghem.s@kbs-frb.be , 02-549 02 36
Isabelle Delvaux, delvaux.i@mandate.Kbs-frb.be , 0478-39 61 60
Delphine Saudoyer, saudoyer.d@kbs-frb.be , 02-549 02 59

Begeleiders:
-

Isabelle Delvaux



delvaux.i@mandate.Kbs-frb.be
0478-39 61 60

Isabelle is bevlogen om samen met de organisaties op zoek te gaan naar de meest
doeltreffende aanpak om hun uitdaging vast te nemen. Haar inspiratie haalt ze uit een
diversiteit van ervaringen: sinds 2015 begeleidt ze organisaties bij het Fonds; als consultant
bij Bain & Company ontwikkelde ze de vaardigheid om zich snel in te werken in diverse
sectoren en organisaties te ondersteunen in het identificeren van de juiste strategische
vragen; bij ExxonMobil deed ze operationele ervaring op in sales, sales operations en
customer care. Isabelle heeft een diploma als Bio-Ingenieur van de K.U. Leuven met een
bijkomende master in General Management van Vlerick.

-

Els Declercq


elsdeclercq@skynet.be



0476-40 20 07

Els De Clercq is 45 jaar oud. Ze is gehuwd en heeft twee dochters. Ze startte haar carrière als
strategisch consultant bij McKinsey & Company in 1997. In 1999 werd ze de adjunctkabinetschef van Rik Daems, federaal minister voor telecommunicatie. Vanaf 2002 hield ze
verschillende senior posties bij Proximus (ex-Belgacom) en Microsoft. Tussen 2012 en 2016
was ze de oprichtster en algemeen directeur van organisaties die ondernemerschap
ondersteunen (idealabs in Antwerpen en Netwerk Ondernemen/Réseau Entreprendre).
Momenteel staat ze aan het hoofd van de vzw CoderDojo Belgium, die gratis codeersessies
aanbiedt aan kinderen tussen 6 en 18 jaar. Ze werkt in bijberoep als zelfstandige sinds 2014
voor het Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting en begeleid op die
manier een twintigtal organisaties.
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-

Philippe Ribonnet

 philippe.ribonnet@goforpeople.com
 0475-23 00 37

Philippe startte zijn carrière in het buitenland in technische functies en in de uitvoering van
projecten. Gedurende twintig jaar heeft hij, als verantwoordelijke van multiculturele teams
die actief zijn op zowel operationeel als strategisch gebied, bijgedragen aan het succes van
meerdere telecommunicatiebedrijven. In 2013 gaat hij aan de slag bij Go4people en spitst
zich vooral op het helpen van CEO’s en directieteams die hun strategie, leiderschapsstijl,
management, organisatiemodel en communicatie willen verbeteren.
Philippe behaalde een master in informatica aan de ULB en een MBA aan de London Business
School. Hij treedt op als adviseur bij gevestigde organisaties maar ook bij start-ups. Hij is
eveneens actief in de sociale en solidaire economie en ondersteunt de Koning
Boudewijnstichting bij verschillende projecten, met name het Venture Philanthropy Fonds.

-

Bernard Fornoville
 bfornoville@hotmail.com
 0473- 83 88 22

Bernard nam diverse financiële functies waar als auditor, controller, financieel directeur. Hij
werkte vooral in internationale productiebedrijven actief binnen Europa, in diverse sectoren
als scheikunde, bouw, metaal, milieutechnologie, voeding (20 jaar). Daarna vervoegde hij een
ondersteuner, adviseur en financier in de sociale economie en leidde hij een investeringsfonds
dat (vooral) sociale economie bedrijven van risicokapitaal voorziet (10 jaar).
Bernard studeerde wijsbegeerte, sociologie, economie en management, in Leuven, Antwerpen
en Gent. Hij doceerde aan de Antwerp Mgt school en biedt concrete
managementondersteuning en diverse workshops algemeen en financieel management aan
starters, groeiers en mature bedrijven. Vandaag ‘luistert’ hij naar maatschappelijk
geëngageerde ondernemers en hun streven naar impact. Soms als bestuurder of in eigen
naam, deels als proces manager bij de Sociale InnovatieFabriek; deels ook als portfolio
manager bij het Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting.
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DE STADIA VAN DE ONDERSTEUNING
Hieronder een schema met de verschillende stadia in de ondersteuning van het Venture Philanthropy Fonds. Elk stadium wordt verder uitgewerkt in de
bijgevoegde teksten.
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WELKOM BIJ ONS!
Vanaf nu maakt u deel uit van de organisaties die steun krijgen van het VPF.
Neem een kijkje op www.venturephilanthropyfund.be/nl voor meer inlichtingen over de organisaties
die we al steunen en ook de uitdagingen die zij aanpakken!
Indien u contact met een van hen wilt opnemen, aarzel niet om ons de vraag te stellen.

Alumni

AFU

Jonge kinderen

Aide et Reclassement

Justitie

Armen te Kort

Armoede

Asbl Comme chez nous

Armoede – Huisvesting

Asbl D’Cole

Onderwijs – Jongeren

APAJ

Beroepsintegratie

AJDC

Sociale economie –
Beroepsintegratie

BEcode

Beroepsintegratie

Bednet

Onderwijs

Bos +

Milieu

BWZ Klein Brabant

Sociale economie –
Beroepsintegratie
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Centre de jeunesse de l’Ouest LA
Baraka

Jongeren

CODEF

Sociale economie –
Beroepsintegratie

Coprosain

Duurzame voeding

CKG Kapoentje

Kinderen – Residentiële dagopvang
voor kinderen uit kwetsbare en
kansarme milieus

Cynorhodon

Duurzame voeding Beroepsintegratie

De Kringwinkel Antwerpen

Sociale economie –
Beroepsintegratie

De Kringwinkel Hageland

Sociale economie –
Beroepsintegratie

De Landgenoten

Duurzame voeding –
Beroepsintegratie

De Lochting

Beroepsintegratie – Innovatieve
biologische moestuin

De Lovie

Handicap

De Sleutel

Gezondheidszorg (verslaving) – Reintegratie

Domo

Kinderen – Steun aan gezinnen in
moeilijkheden

Droits Quotidiens

Armoede – Justitie – Rechtshulp

Duo for a Job

Integratie – Beroepsintegratie

10

Emancipatie via Arbeid

Immigratie – Integratie

EVA

Duurzame voeding

Fondation Jardin’âges

Handicap - Senioren

Fournipac

Sociale economie –
Beroepsintegratie

Free Clinic

Gezondheid

Goods to Give

Duurzame ontwikkeling – Armoede

Habitat et Humanisme

Armoede – Huisvesting

Inclusie Vlaanderen

Handicap

Alumni

Infirmiers de Rue

Armoede – Huisvesting

Alumni

Interface 3

Opleiding – Beroepsintegratie

Konekt

Handicap

La Bourrache

Sociale economie

La Maison’elle

Vrouwen

La Prairie

Handicap
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Alumni

Alumni

Le monde des possibles

Migratie – Integratie

Les services de l’APEM

Handicap

Liga voor Mensenrechten

Mensenrechten

Maks

Beroepsintegratie – Digitalisering

Mobilesem

Mobiliteit

Nekto
Onafhankelijk Leven

Sociale economie –
Beroepsintegratie
Handicap

Oxymmo

Armoede – Huisvesting

PIN vzw

Immigratie – Integratie

Remua

Muziek – Creativiteit

Retrival

Sociale en circulaire economie –
Beroepsintegratie

Rising Youth

Sociale economie – Jongeren –
Immigratie

Schola

Onderwijs

Solentra

Gezondheidszorg (geestelijke
gezondheid) –
Vluchtelingenkinderen
Sociale economie –
Beroepsintegratie

Sowepo

Take’off

Onderwijs
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Alumni

Alumni

TEJO

Geestelijke gezondheid

Terre-en-Vue

Milieu

ToekomstAtelierDel’Avenir

Onderwijs

Touché

Opleiding – Omgaan met geweld

Trempoline

Begeleiding en re-integratie –
Verslaving

Twerk

Sociale economie – Handicap

Uilenspel

Gezondheidszorg – Geestelijke
gezondheid

Village N°1

Sociale economie –
Beroepsintegratie

Vredeseilanden – VECO - RIKOLTO

Ontwikkelingssamenwerking

Youca

Jongeren

YouthStart

Jongeren – Beroepsintegratie
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2 - STARTVERGADERING

De startvergadering is de eerste bijeenkomst van uw organisatie met uw begeleider binnen een
periode van drie maanden na de selectie. Uw begeleider zal uw referentiepersoon zijn gedurende de
volledige ondersteuning door het Venture Philanthropy Fonds. Hij/zij zal op flexibele wijze met u
samenwerken, dat wil zeggen dat hij/zij zich zal proberen aan te passen aan uw behoeften.

Waarom deze vergadering?
Deze vergadering biedt de gelegenheid om de strategische doelstellingen van de door uw organisatie
gewenste structurele versterking te verduidelijken. U kunt er de verschillende indicatoren bepalen
die het mogelijk zullen maken om de doelstellingen in beeld te brengen en de afgelegde weg te
meten (meer inlichtingen in de tekst “Boordtabel”).
Het Venture Philanthropy Fonds verwacht van de organisaties dat zij bepaalde vereisten naleven om
van deze steun te kunnen genieten. Uw begeleider zal de tijd nemen om die verschillende
modaliteiten toe te lichten.

Wat verwacht het Venture Philanthropy Fonds van de organisaties?
Door uw organisatie te selecteren, verwacht het Venture Philanthropy Fonds dat zij betrokken is bij
het partnerschap om de steun maximaal te laten renderen. Wat er ook gebeurt, uw begeleider is er
niet om u beslissingen op te leggen, maar wel om u uit te dagen, u de weg te wijzen en u te
adviseren tijdens de hele samenwerking.

Hoe kan uw begeleider u helpen?
Hij steunt u in alle stadia van de samenwerking:






Hij/zij geeft u een duidelijk overzicht van de stadia van de ondersteuning en helpt bij het
opstellen van de boordtabel;
Hij/zij keurt de boordtabel en uw betalingsaanvragen goed;
Relatie met uw consultant(s);
Hij/zij helpt u indien nodig bij het uitvoeren van de conclusies van de consultancyopdrachten;
Hij/zij zal u duidelijk meedelen wat u al dan niet kunt verwachten van de ondersteuning.
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Wanneer kunt u contact opnemen met uw begeleider?







Om te werken rond en aan de keuze van uw indicatoren;
Voor elke moeilijkheid in verband met eender welk aspect van het partnerschap;
Om advies te vragen: uw begeleider heeft immers al lang ervaring op het vlak van strategisch
advies;
Om u in contact te brengen met andere organisaties of consultants;
Om de keuze(s) van de consultants goed te keuren;
Om uw boordtabel en uw betalingsaanvragen goed te keuren.
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3 - BOORDTABEL
Waarom een boordtabel?
Het doel van het Venture Philanthropy Fonds (VPF) bestaat erin om door middel van structurele
versterking de maatschappelijke impact van Belgische organisaties te behouden of te ontwikkelen
afhankelijk van hun ontwikkelingsstadium. Wordt u net geconfronteerd met een uitdaging van
structurele aard?
Om die uitdaging aan te pakken, is het van essentieel belang om doelstellingen voorop te zetten en
die te vertalen in verschillende indicatoren. De boordtabel maakt het mogelijk om na te denken over
uw doelstellingen: ze duidelijk vaststellen, bepalen hoe u ze kunt bereiken en de vorderingen nagaan.
De boordtabel is een middel om uw evolutie zowel kwalitatief als kwantitatief te objectiveren en
bijgevolg ook te evalueren. Daarom wordt gevraagd om deze tabel bij te werken, dat wil zeggen ten
minste één keer per semester, en om de indicatoren zorgvuldig te kiezen (verder in deze tekst vindt
u meer informatie over de indicatoren). Voor het VPF biedt dit de gelegenheid om zijn eigen impact
te meten.
Te doen: stuur uw boordtabel telkens op 15/03 en 15/09 aan het secretariaat van het VPF
(vanmalleghem.s@kbs-frb.be). Laat ze vooraf goedkeuren door uw begeleider.

Wat is een boordtabel?
De boordtabel is een instrument dat de organisatie de mogelijkheid biedt haar doelstellingen op
lange termijn op te volgen en de kwantitatieve en kwalitatieve stappen in de evolutie in beeld te
brengen.
De indicatoren in de boordtabel bieden alle partijen de mogelijkheid om de gemaakte vooruitgang te
volgen en een zo objectief mogelijk overzicht te hebben van de uitgevoerde opdracht(en).
De boordtabel bestaat uit een Word-bestand en een Excel-tabel.
-

In het Word-bestand staat de algemene informatie over de organisatie, haar uitdaging en
haar noden en prioriteiten op het vlak van consultancy, en het voorziet ook ruimte waar de
organisatie opmerkingen kan maken over de evolutie van haar indicatoren en bijkomende
inlichtingen kan geven over gebeurtenissen, belangrijk nieuws of specifieke
aandachtspunten.

-

De Excel-tabel – die een samenvatting bevat van de elementen van het Word-bestand –
bevat drie tabbladen:
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o
o
o

een tabblad “ID-kaart” met algemene inlichtingen over de ondersteuning en de gekozen
indicatoren,
een tabblad “Impact” waarop de organisatie haar indicatoren zal bijwerken,
een tabblad “Steun” dat een lijst bevat van de verschillende ondertekende
overeenkomsten, de door het VPF toegekende bedragen (schijven) en de uitgegeven
bedragen en ook waarvoor ze zijn gebruikt.

Hoe de uit te voeren opdracht(en) bepalen?
Sommige organisaties hebben al een heel duidelijk idee van de verschillende opdrachten die zij aan
een of meer consultant(s) willen toevertrouwen. Andere organisaties hebben echter meer
moeilijkheden om die opdrachten duidelijk te bepalen. Daarom staat uw begeleider voor u klaar om
dit samen te bespreken en om u te helpen bepalen welke opdrachten moeten worden uitgevoerd
om uw doelstellingen te kunnen bereiken en uw uitdaging aan te pakken.

Wat verwacht het VPF van de organisaties?


De organisatie moet haar boordtabel invullen en bijwerken. Om de zes maanden (namelijk
op 15/03 en op 15/09) wordt zij na goedkeuring door uw begeleider doorgestuurd aan het
secretariaat van het VPF.

Hoe kan mijn begeleider mij helpen?






Uw begeleider kan u helpen bij het opstellen van de boordtabel;
Uw begeleider kan u advies geven en u helpen bij het opstellen van de indicatoren;
Uw begeleider en ook de consultants kunnen hun extern advies geven over de vorderingen
van de verschillende kwalitatieve indicatoren en over de verschillende vragen die tijdens de
ondersteuning kunnen opduiken;
Uw begeleider zal minstens één keer per semester samen met u een stand van zaken
opmaken om de bereikte vorderingen te beoordelen en acties voor de komende maanden te
bespreken.

Tips voor uw boordtabel:
 Denk eraan om de teksten die u hebt geschreven voor uw kandidaatsdossier te
hergebruiken. Zowel om bijvoorbeeld uw uitdaging als uw indicatoren te beschrijven;
 Houd de doelstelling van de boordtabel voor ogen en vul ze dan ook op die manier in;
 Wees bondig en nauwkeurig;
 Blijf pragmatisch en denk aan de zesmaandelijkse updates;
 Aarzel vooral niet om contact op te nemen met uw begeleider; hij/zij staat voor u klaar en
zijn/haar hulp kan waardevol zijn!
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Hoe kan ik mijn indicatoren op de juiste manier kiezen?
In de boordtabel worden twee soorten indicatoren verwacht: kwantitatieve en kwalitatieve
indicatoren. Die indicatoren geven de verwachte evolutie van uw maatschappelijke impact weer in
de vorm van “kernstadia”. De indicatoren geven ook de gewenste evolutie binnen uw organisatie
weer.
De kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren geven de doelstellingen weer die u vastlegt om uw
uitdagingen op het vlak van structurele versterking aan te gaan!

Waarom indicatoren?
Die indicatoren bieden het VPF en de organisatie de kans om na te gaan of de geboden
ondersteuning het wel degelijk mogelijk maakt om uw impact te behouden of te vergroten. Zij
dienen ook als doel of als doelstelling om te bereiken op het einde van de steun. Het is dus belangrijk
om indicatoren te gebruiken voor de elementen waar de impact wordt geleverd (het aantal
begunstigden bijvoorbeeld of de rentabiliteitsdrempel voor een organisatie die zich zorgen maakt
over ontoereikende/afnemende subsidies).
Het VPF is zich ervan bewust dat er heel wat parameters zijn die een invloed kunnen hebben op de
maatschappelijke impact van uw organisatie, maar meestal biedt een indicator voor de
maatschappelijke doelstellingen een goed overzicht. Die maakt het vooral mogelijk om de impact
voor en na de steun van het VPF te vergelijken.

Tips:
 Kies niet te veel indicatoren, neem genoegen met de prioritaire indicatoren;
 Indien u nood hebt aan goede voorbeelden, raadpleeg dan onze website om te zien wat de
andere organisaties die al steun krijgen als indicatoren hebben gekozen in functie van hun
uitdaging;
 De bovenstaande toelichting kan u tegelijk helpen om “goede” indicatoren te kiezen, maar
kan u ook een idee geven van de mate van detail die wordt verwacht;
 Vergelijk uzelf niet met de voorbeelden, uw organisatie en uw uitdaging zijn uniek en vergen
persoonlijke indicatoren. De voorbeelden zijn bedoeld om u te helpen indien nodig, net als
uw begeleider.
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4 - OVEREENKOMST

De overeenkomst is een contract dat het mogelijk zal maken om het doel van de ondersteuning “vast
te leggen” op papier. Zij is bedoeld om alle partijen tot overeenstemming te brengen over het uit te
voeren werk. De overeenkomst is verbonden met de boordtabel. Met andere woorden: zonder
overeenkomst is er geen akkoord tussen uw organisatie en het Venture Philanthropy Fonds en
zonder boordtabel is er geen overeenkomst.
De overeenkomst is onontbeerlijk om te kunnen genieten van de financiële steun van het Fonds.

Wat verwacht het Venture Philanthropy Fonds van de organisaties?






De organisaties moeten de boordtabel invullen en bijwerken (verplicht om een
overeenkomst te mogen ondertekenen). Wanneer de aanvankelijke boordtabel is
overgemaakt aan het secretariaat, ontvangt u per post een overeenkomst en formulieren
voor betalingsaanvraag.
Wanneer de overeenkomst is ondertekend, moet zij worden teruggestuurd per e-mail aan
invoice@kbs-frb.be met het e-mailadres van uw begeleider in cc of per post aan het
volgende adres (waarbij u uw begeleider op de hoogte houdt per e-mail): Koning
Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel.
De betalingsaanvragen (één formulier in te vullen per schijf) moeten worden teruggestuurd
per e-mail aan invoice@kbs-frb.be met het e-mailadres van uw begeleider in cc of per post
aan het volgende adres (waarbij u uw begeleider op de hoogte houdt per e-mail): Koning
Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel. Opgelet: u mag slechts één
betalingsaanvraag tegelijk sturen en afhankelijk van uw noden in verband met de
doelstellingen van het partnerschap.

In het kort: de overeenkomst moet worden teruggestuurd bij het begin van de ondersteuning
(na het opstellen van de boordtabel), maar de betalingsaanvragen moeten slechts worden
opgestuurd op het moment dat de organisatie de financiële steun effectief nodig heeft. De
betalingsaanvragen worden dus verstuurd naargelang van de evolutie van de ondersteuning
en na overleg met uw begeleider, die bij het secretariaat van het Fonds zal bevestigen of de
schijf mag worden vrijgemaakt. U moet uw begeleider alle elementen kunnen bezorgen die
hem in staat stellen om een betalingsaanvraag goed te keuren (betaalde facturen, aangegane
verbintenissen, …). Raadpleeg uw begeleider als u meer inlichtingen wenst.
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Tips over uw overeenkomst:
 Stel het ondertekenen van uw overeenkomst niet uit. Hoe sneller ze wordt teruggestuurd
aan het VPF, hoe sneller u de financiële steun zult krijgen. Wij vragen dat de overeenkomst
wordt ondertekend binnen drie tot zes maanden na de selectie;
 Gelieve ook te noteren dat de eerste betaling zal gebeuren binnen 30 dagen na ontvangst
van de ondertekende overeenkomst en het ingevulde en ondertekende formulier voor
betalingsaanvraag (voor de betrokken schijf).

MODELOVEREENKOMST

Overeenkomst

(nr. van de overeenkomst)

U ontvangt twee exemplaren van de onderhavige overeenkomst: één exemplaar is voor u bestemd, het
tweede exemplaar moet correct ingevuld en door u ondertekend worden teruggestuurd aan het volgende
adres: Koning Boudewijnstichting, dienst boekhouding, Brederodestraat 21 – B-1000 Brussel.

(Supplier ID)
Er wordt een overeenkomst gesloten tussen
de Koning Boudewijnstichting, stichting van openbaar nut met zetel in de Brederodestraat 21 te 1000
Brussel en vertegenwoordigd door Luc Tayart de Borms, afgevaardigd beheerder, handelend in het kader
van:
(naam van het Fonds of het project van de Stichting waarin deze steun kadert)
en de Begunstigde
(naam en adres van de begunstigde)
houder van de rekening (rekeningnummer)
vertegenwoordigd door (naam en voornaam van de ondertekenaar)
de Stichting kent financiële steun toe aan de Begunstigde volgens de modaliteiten die vermeld staan onder
de algemene en bijzondere voorwaarden en die de Begunstigde verklaart te aanvaarden.

BEDRAG en vrijmaking van de financiële hulp
De Stichting verbindt zich ertoe het project van de Begunstigde te ondersteunen door financiële steun toe
te kennen voor een totaal en forfaitair bedrag, alle kosten en btw inbegrepen van:
 (bedrag in cijfers)
 (bedrag voluit in letters)
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Dit bedrag zal worden toegekend voor de uitvoering van:
 Titel van het project
 Korte beschrijving van het project
Dit bedrag zal door de Stichting worden overgemaakt op de hierboven vermelde rekening in X
schijf/schijven, volgens de volgende modaliteiten:
In geval van bestaling in 1 schijf:
 De eenmalige schijf zal door de Stichting worden overgemaakt binnen een termijn van 30 dagen na
ontvangst van de onderhavige ondertekende overeenkomst, vergezeld van het correct ingevulde en
ondertekende formulier voor aanvraag tot uitbetaling in het kader van de overeenkomst. De Stichting
moet deze documenten ontvangen binnen een termijn van vier maanden na het verzenden van de
overeenkomst, op straffe van nietigverklaring van deze overeenkomst. Dit bedrag zal als definitief
verworven worden beschouwd (Type report’).
In geval van betaling in 2 schijven
1
bedrag 1ste schijf
2
bedrag 2de schijf
De eerste schijf zal door de Stichting worden overgemaakt binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst
van de onderhavige ondertekende overeenkomst en na indiening van het correct ingevulde en
ondertekende formulier voor aanvraag tot uitbetaling in het kader van de overeenkomst. De Stichting
moet deze documenten ontvangen binnen een termijn van zes maanden na het verzenden van de
overeenkomst, op straffe van nietigverklaring van deze overeenkomst.


De tweede schijf zal worden overgemaakt na indiening van het correct ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier voor uitbetaling in het kader van de overeenkomst en na goedkeuring door de
Stichting van een evaluatieverslag dat moet ontvangen zijn tegen uiterlijk (datum).

VOORWAARDEN voor betaling van de financiële steun
Algemene voorwaarden: zie bijlage
Specifieke voorwaarden: verder uit te werken
Opgemaakt in twee originele exemplaren in Brussel, op (datum), waarbij elke partij verklaart haar
exemplaar te hebben ontvangen.
(Begunstigde)

Luc Tayart de Borms
Koning Boudewijnstichting

In geval van problemen of vragen, mag u altijd contact openmen met (naam en e-mail van de persoon die
verantwoordelijk is voor dit dossier binnen de Stichting).

Bijlagen:
algemene voorwaarden
model ‘betalingsaanvraag’
evaluatieverslag, overige bijlagen
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5 - CONSULTANCY
AANBESTEDING
Een aanbesteding is een document bestemd voor de verschillende consultants die u hun diensten
zouden kunnen aanbieden om uw organisatie te helpen bij het bereiken van haar doelstellingen. Net
als in een werkaanbieding bevat de aanbesteding inlichtingen over de organisatie, de aan te pakken
uitdaging, haar noden, inlichtingen over de opdracht (het gevraagde werk) en ook elementen over
het profiel van de gezochte consultant. De kandidaat-consultants (personen of kantoren) kunnen op
die manier hun diensten op maat aanbieden zodat zij zo goed mogelijk beantwoorden aan uw
verwachtingen. Voor u biedt de aanbesteding de mogelijkheid om de verschillende offertes in te
zamelen, ze onderling met elkaar te vergelijken wat betreft de voorgestelde methode, de prijs, de
termijn, enzovoort en om dan de offerte te kiezen die voor u het meest geschikt is.
Door een aanbesteding op te stellen en schriftelijke offertes te ontvangen, is het mogelijk om de
verwachtingen van elke partij duidelijk, doordacht en gestructureerd op papier te hebben. U kunt
ook het resultaat dat u verwacht erin toelichten (bijvoorbeeld gewoon een foto van post-its die op
een bord zijn gekleefd of een gedetailleerd verslag) en er zeker van zijn dat het voorstel wel degelijk
aan uw verwachtingen beantwoordt.

Voor u uw aanbesteding opstelt:
1. Stel een bestek op met uw noden, uw doelstellingen en verwachte resultaten en ook de
knelpunten waarmee rekening moet worden gehouden;
2. Bepaal uw selectiecriteria voor het kiezen van de consultant die u nodig hebt.

Wat verwacht het VPF van de organisaties?








Betrek uw begeleider van bij het begin, bezorg hem of haar uw aanbesteding voor advies
vooraleer u die aan mogelijke consultants toestuurt;
Vraag en vergelijk minstens 2 offertes (bij voorkeur 3);
Verantwoord en beargumenteer duidelijk uw voorkeur voor de een of andere offerte;
Raadpleeg uw begeleider voor u de opdracht aan de consultant toevertrouwt (uw begeleider
moet zijn of haar akkoord geven over de keuze van de consultant om de middelen te kunnen
gebruiken voor de opdracht);
Bezorg de uiteindelijke offerte aan uw begeleider en deel ook de voorziene begin- en
einddatum mee;
Deel het eindverslag over de consultancyopdracht met uw begeleider.

Hoe kan uw begeleider u helpen?



Hij/zij kan u advies geven en u helpen om de door u verwachte resultaten te bepalen;
Hij/zij kan uw aanbesteding nalezen om na te gaan of het document voldoende duidelijk en
begrijpelijk is voor een buitenstaander;
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Hij/zij zal nagaan of de door u verwachte resultaten daadwerkelijk zullen bijdragen aan de
structurele versterking van uw organisatie (boordtabel);
Hij/zij kan u informatie geven over mogelijke andere consultants;
Hij/zij kan meewerken in de eventuele stuurgroep die het verloop van de opdracht volgt.

Tips voor het opstellen van uw aanbesteding:




Geen overbodig werk: aarzel niet om de teksten die u hebt opgesteld voor uw
kandidaatsdossier opnieuw te gebruiken, vooral voor het beschrijven van uw organisatie en uw
noden;
Een aanbesteding van 2 tot 5 pagina’s volstaat; meer details zijn altijd welkom, maar denk eraan
om niet te veel tijd te besteden aan een “kleine” opdracht (besteed meer tijd en zorg aan
aanbestedingen voor belangrijker/strategischer/duurdere opdrachten). Hoe duidelijker en
nauwkeuriger uw aanbesteding, hoe nuttiger de bijdrage van de consultant voor u zal zijn.
Daarom is het belangrijk dat u toch de tijd neemt om een goede aanbesteding op te stellen.

KEUZE VAN DE CONSULTANT
Nadat u een aanbesteding hebt uitgeschreven, hebt u ten minste twee (bij voorkeur drie) offertes
van verschillende consultants ingezameld en bent u klaar om uw keuze te maken. Wij moedigen u
aan om intern te beraadslagen met uw Raad van Bestuur, uw directieteam en eventueel uw collega’s.
U bent het best geplaatst om te bepalen welke consultant het best geschikt is voor uw organisatie,
afhankelijk van de aard van de opdracht en van uw verwachtingen.

Wat verwacht het Venture Philanthropy Fonds van de organisaties?



De organisaties moeten hun keuze kunnen motiveren en verantwoorden (waarom veeleer de
ene offerte dan een andere?) en zij moeten die keuze bespreken met hun begeleider;
Alle offertes moeten aan uw begeleider worden gestuurd, en ook de uiteindelijke offerte die
gekozen is.

Hoe kan uw begeleider u helpen?





Hij/zij kan uw keuze in vraag stellen;
Hij/zij kan u zijn advies geven;
Bij aarzeling kan hij/zij u helpen om uzelf de juiste vragen te stellen om tot een beslissing te
komen;
Hij/zij kan de verschillende offertes die u hebt ontvangen doornemen en u zijn mening geven
over de prijs, de relevantie of alle andere aspecten.
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Tips voor het kiezen van de consultant:
 Zorg ervoor dat u uw keuze goed documenteert; gebruik de informatie die nodig is om uw
keuze te verantwoorden;
 Zorg ervoor dat u bij de keuze van de consultants voor de belangrijkste opdrachten uw Raad
van Bestuur betrekt.

OPDRACHT
De opdracht is uw samenwerking met een consultant met het doel oplossingen/aanbevelingen uit te
werken om de uitdaging(en) voor uw organisatie aan te gaan. Die opdrachten kunnen verschillen,
diverse vormen aannemen, lang of minder lang duren, duurder of goedkoper zijn en strategisch min
of meer belangrijk zijn voor de organisatie. Tijdens deze fase moet het Fonds op de hoogte blijven
van de evolutie en het goede verloop van de opdracht om er zeker van te zijn dat zijn steun echt
nuttig is voor de organisatie en de geplande impact zal opleveren.
Let erop dat u uw begeleider zo snel mogelijk informeert wanneer iets niet werkt zoals voorzien,
houd hem of haar regelmatig op de hoogte van de belangrijke stappen in de opdracht. Indien deze
niet loopt zoals voorzien, staat uw begeleider klaar om u advies te geven, de zaken weer op de
sporen te zetten of u de kans te bieden om na te denken over andere oplossingen.

EINDE VAN DE OPDRACHT
Wat kan er na de eerste consultancy nog gebeuren met het resterende geld?
Wanneer de consultancyopdracht is afgelopen, is het moment gekomen om er conclusies uit te
trekken. Het is de bedoeling dat elke organisatie in dit stadium een duidelijke kijk heeft op de
resultaten van de consultancyopdracht. Hoe heeft deze opdracht ons de kans geboden om
vooruitgang te boeken en welke zijn de volgende stappen? Wanneer een opdracht afloopt, zijn er
twee mogelijke scenario’s:

1. Een nieuwe opdracht:
Het bedrag van de financiële steun die het Fonds heeft toegekend, is niet volledig uitgegeven en er
zijn een of meer andere opdracht(en) waaraan andere consultants kunnen werken. In dat geval moet
de organisatie een nieuwe opdracht afbakenen en een nieuwe aanbesteding verspreiden, daarna een
consultant kiezen, enzovoort (terug naar stap 5 van het proces).

2. Uitvoering (zie punt 6 - Uitvoering)
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6 - UITVOERING
De opdracht heeft geleid tot aanbevelingen en/of een bepaalde oplossing en de organisatie wordt
uitgenodigd om die intern door te voeren, eventueel in combinatie met investeringen.

Wat verwacht het Venture Philanthropy Fonds in dat geval van de organisaties?




Elke organisatie die in dat geval verkeert, moet duidelijk de volgende stappen
bepalen die zij wil zetten en die stappen meedelen en ook bespreken met haar
begeleider;
Indien u van plan bent investeringen te doen, praat er dan eerst over met uw
begeleider.

Hoe kan uw begeleider u helpen?


Hij/zij kan u helpen om te bepalen welke de verschillende stappen in de uitvoering
moeten zijn en welke prioriteit ze moeten krijgen.

Opgelet: De consultancyopdracht(en) moet(en) betrekking hebben op minimum 50% van het totaal
toegekende bedrag.
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7 – BIJKOMENDE ONDERSTEUNINGEN


Netwerking

 Toegang tot het netwerk van de Stichting;
 Mogelijkheid om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen met de andere organisaties uit
het VPF-netwerk;
 Jaarlijkse bijeenkomst van de VP-organisaties.







Ondersteuning voor meer zichtbaarheid en bij het bestuur

Aanwezigheid op www.fondsventurephilanthropy.be;
Specifieke ondersteuning aangeboden door BNP Paribas Fortis Private Banking (zie p.4);
Uitnodiging om aanwezig te zijn op www.goededoelen.be;
Toegang tot de tool voor zelfevaluatie www.goedbestuur.be.
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8 - EINDE VAN DE ONDERSTEUNING
Als het budget van de steun volledig is uitgegeven en de opdracht(en) en hun eventuele uitvoering
afgelopen zijn, is het tijd om de balans op te maken, het moment waarop de organisatie moet
nadenken over de resultaten van de ondersteuning tijdens de drie jaren van het partnerschap.
Hoe is uw organisatie erop vooruitgegaan? Welke impact hebben de veranderingen gehad op uw
organisatie? Wat hebt u geleerd? Wat is uw ervaring met de consultant(s)?

Wat verwacht het Venture Philanthropy Fonds in dat geval van de organisaties?




Het Fonds vraagt aan elke organisatie om een eindverslag op te stellen ; op uw
vraag, zal uw begeleider of het secretariaat van het VP Fonds u het document
“verslag eind van de steun” sturen.
Elk verslag bevat een voorstelling van de resultaten en van de lessen die moeten
worden getrokken. Het verslag moet worden opgestuurd aan uw begeleider.

Hoe kan uw begeleider u helpen?





Hij stuur u het document “verslag eind van de steun”
Hij/zij kan u helpen om de ondersteuning kritisch te bekijken en u helpen om de
juiste vragen te stellen;
Hij/zij kan u helpen om uw verslag te structureren;
Hij/zij staat voor u klaar om de resultaten van de ondersteuning te bespreken.
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