Venture Philanthropy Fonds
Een Fonds van de Koning Boudewijnstichting
met de steun van BNP Paribas Fortis Private Banking

MAAK KENNIS
MET DE ORGANISATIES
VAN HET NETWERK !

Het Venture Philanthropy Fonds biedt structurele
versterking aan organisaties (vzw’s of sociale-economiebedrijven) met ontwikkelingspotentieel of die
voor de uitdaging staan om hun maatschappelijke
impact te behouden, met de hulp van externe consultancy, financieringssteun en de inzet van het netwerk
van de Koning Boudewijnstichting.

Missie
Structurele versterking van de organisaties via:
• Meerjarige ondersteuning
• Gezamenlijk bepaalde prestatie-indicatoren en
verwachte resultaten (maatschappelijk/ financieel)
• Gedeelde verantwoordelijkheid voor resultaten en
monitoring van de prestatie

• Financiële en extra-financiële steun (consultancy,
netwerk, zichtbaarheid, …)
• Bedragen: maximum € 80.000 gespreid over 3 jaar
(min. 50% consultancy)

Ecosysteem

Jaarlijkse
kandidaatsoproep
Indienen van kandidaturen in het najaar

Selectie

Netwerk

Actieterreinen

Alle mogelijke sectoren

Selectie van de
dossiers in juni van
het volgende jaar

122 ondersteunde
organisaties sinds 2009
voor een totaal bedrag
van € 8.398.870

Strategie en economisch
model, bestuur en
operationeel model,
financieel beheer,
impactmeting, digitalisering

• Vzw’s en bedrijven met een sociaal

14%

6

Turn-around

18%

Start-up

Comités

Financiële partner

Een investeringscomité
(selectie) en strategisch
comité

BNP Paribas Fortis Private Banking
sinds 2015

Competentiepartners
6 pro bono
partners

www.venturephilanthropyfund.be

Verdeling

oogmerk die actief zijn rond uit
dagingen van sociale inclusie
• Besluitvormingscentrum in België
• Nood aan stabiel leadership
(directie en RvB)

37%
Matuur

31%
Groei

Spreiding van de gesteunde
organisaties volgens hun
ontwikkelingsstadium bij het
begin van de ondersteuning

Doel bereikt
80% van de organisaties
bereikt de vooropgezette
doelstellingen

Werking
FASE 1: Van selectie tot overeenkomst
Selectie

Boordtabel

Overeenkomst

SAMENWERKING VAN 3 JAAR

Invoering van de boordtabel voor elke organisatie met de begeleider: doelstellingen en
indicatoren voor monitoring van de impact

FASE 2: Structurele versterking
Consultancy

Opdracht

Einde van de opdracht:
verschillende scenario’s mogelijk
Budget volledig
uitgegeven

Budget nog
beschikbaar

Nieuwe
consultancyopdracht

Uitvoering

Einde vd steun

Begeleider VP (referentiepersoon tijdens de hele samenwerking)
Netwerking (toegang tot het netwerk van de KBS, uitwisseling van kennis en goede praktijken met de andere
organisaties van het Fonds, jaarlijkse bijeenkomst met de ondersteunde organisaties, …)

Bijkomende ondersteuning “zichtbaarheid”

Bijkomende ondersteuning “bestuur”

(www.fondsventurephilanthropy.be, www.goededoelen.be,
aanbod van BNP Paribas Fortis Private Banking)

(toegang tot tool voor zelfevaluatie
www.goedbestuur.be)

FASE 3: Einde van de ondersteuning
Lessons
learned

Goede praktijken en ervaringen delen
en uitwisselen met het netwerk

Leden van het VP Fonds
als alumni

Partnerschappen
Financiële
partner

Competentiepartners

Sinds 2015 is BNP Paribas Fortis Private Banking de financiële partner van
het Venture Philanthropy Fonds. Meer dan ooit wil de bank een duurzame
en verantwoorde bank zijn, trouw aan de centrale waarden in haar
strategie. De privébank is de leider op de Belgische markt voor
maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI). Die staan centraal in haar
aanbod. Met die aanpak wil de bank een interessant rendement bieden en
tegelijk het engagement van bedrijven voor milieu, samenleving en goed
bestuur stimuleren. BNP Paribas Fortis Private Banking wil ook een sterke
lokale impact hebben en maakt een groot deel van de inkomsten uit haar MVIoplossingen over aan het Venture Philanthropy. Fonds. Dit heeft geen gevolgen
voor de kosten noch het rendement van het geld. Dankzij deze samenwerking
zijn de middelen voor het Venture Philanthropy Fonds aanzienlijk toegenomen,
waardoor het mogelijk is om elk jaar meer projecten te ondersteunen!
Duurzaamheid en solidariteit gaan zo hand in hand.

Sinds enkele jaren heeft
het Fonds het geluk te
kunnen rekenen op de pro
bono steun van:
In deze echte win-winsamenwerking vormen de
interventies van de bedrijven een werkelijke
meerwaarde voor de begunstigde organisaties en
krijgen de bedrijven de kans om hun maatschappelijk
engagement op concrete wijze te tonen. Hun
interventies brengen kringen samen die elkaar maar
zelden ontmoeten en op die manier ontstaat een
aanzienlijke wederzijdse verrijking, die aan beide zijden
vaak op erkenning kan rekenen.

www.venturephilanthropyfund.be

