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Wat kunnen we samen doen om van  
persoonsvolgende financiering (PVF)  

een succes te maken? 
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Congres Evaluatie PVF  
Sociaal ondernemerschap 

 
 
 
 
 
 
 

4 juli 2019 
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Welkom! 
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Agenda 
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✔ Een reis door de wereld van sociaal ondernemerschap 

✔ Onderzoeksproject @ Your Service 

✔ Slot 
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Klaar om de wereld van sociaal 

ondernemerschap te verkennen? 

 

  

 

Goeie middag!  



doo

m 

• 15% van de Belgen leeft in armoede. 20% heeft het erg 
moeilijk om maandelijks rond te komen 

• De vergrijzing van de bevolking gebeurt razendsnel 

• Werkloosheid bij jongeren en bij 50+ 

• In 2011 stootten we 120 millioen ton CO2 uit; toch neemt 1 op 
3 Vlamingen de auto voor afstanden van minder dan 1 
kilometer 

• In 2011 was het aandeel hernieuwbare energie in ons verbruik 
slechts 5,1 % 

• … 
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doom 

bloom 



doom 

bloom 





Burger
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Overheden 

Non-profit Kennisinstellingen 

Bedrijven 



Kan jij sociaal 

ondernemen?  

“ideas are worth very little, 
execution is worth a lot”  



Kan jij sociaal 

ondernemen?  



Kan jij sociaal 

ondernemen?  



Simon Sinek – The Golden Circle 

Kan jij sociaal 

ondernemen?  



Sociale 

onderneming 

MVO-

strategie 

Pure 

profit 

Puur non 

profit 

Non profit met 

wat inkomsten 

Filantropie 

Sociale 

onderneming 



sociale 

innovatie 
= innovatieve oplossing voor 

maatschappelijke uitdagingen 

wat resulteert in een methode, 

werking, product of dienst.  

sociaal ondernemerschap 



Bron: Ingrid Burkett, Business Model for SE Design 

 

© Sociale InnovatieFabriek 

vzw 



Kenmerken sociaal ondernemer 

Geïntegreerde sociale doelstelling 
- Ligt een maatschappelijke uitdaging aan de oorsprong van de opstart van 

de activiteiten?  

- Wordt er vanuit dat uitgangspunt economische waarde gecreëerd? 

 

  

Inkomsten hoofdzakelijk uit economische activiteiten 
- Haalt de organisatie minimaal 50% van de inkomsten uit 

handelsactiviteiten? 

- Hoe sterk is de afhankelijkheid van (overheids)steun? 

   

 

Geen/beperkte winstuitkering 
- Zijn er mechanismen, bestuurlijke afspraken of juridische structuren die 

garanderen dat de winst geherinvesteerd wordt in de sociale doelstelling 

van de onderneming en niet of slechts in beperkte mate wordt uitgekeerd 

aan de aandeelhouders?   



MODE 

Zelfde missie, andere aanpak 



WATER 

Zelfde missie, andere aanpak 



AFVAL 

Zelfde missie, andere aanpak 



DIVERSITEIT 

Zelfde missie, andere aanpak 



SOCIALE 

COHESIE 

Zelfde missie, andere aanpak 



Oefenin

g 

MVO-

strategie 

Pure 

profit 

Puur non 

profit 

Non profit met 

wat inkomsten 

Filantropie 

Sociale 

onderneming 

  

: wie ken jij?  

  waar ben jij? 

  hoe denk jij?   



Oefening: Peerby  





Doe ‘ns effe normààl, 

man!  

Geen subsidie haters 

Gat in de maatschappij én gat in de markt  

Het is samen zoeken  

To boldly go where no man has gone before 

Geld valt niet uit de lucht 



Activ84Health 







Blue Assist 

Deze brief moet aangetekend 

verstuurd worden naar Ithaka, 

Kaaistraat 35, 8400 Oostende. 

Hartelijke dank. Kiliaan 

 

Bel mijn coach. 

0496 30 61 66 



Doucheflu

x 



Magdas-hotel 



Magdas-hotel 

WHY: asielzoekers kansen geven 

HOW: hun talenten inzetten via een 
dienst 

WHAT: een hotel door asielzoekers 
gerund 



Delancey Street Foundation 

 
 

          

   
 

 

We are a community where people with nowhere to turn, turn their lives around. 

Delancey Street is the country's leading residential self-help organization for former 

substance abusers, ex-convicts, homeless and others who have hit bottom. Started in 

1971 with 4 people in a San Francisco apartment, Delancey Street has served many 

thousands of residents, in 5 locations throughout the United States. Residents at 

Delancey Street range from teenagers to senior citizens, and include men and women 

and all races and ethnicities. The average resident has been a hard-core drug and 

alcohol abuser, has been in prison, is unskilled, functionally illiterate, and has a personal 

history of violence and generations of poverty. 
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_goq9_IjiAhWKYVAKHfYnDq4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.delanceystreetfoundation.org/&psig=AOvVaw146DYeO8sJM13UYGIiTrV2&ust=1557303155098677
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_goq9_IjiAhWKYVAKHfYnDq4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.delanceystreetfoundation.org/&psig=AOvVaw146DYeO8sJM13UYGIiTrV2&ust=1557303155098677


www.1toit2ages.be 







www.cokido.org 



De Stuyverij 



Villa Boempatat 



Blue Assist Adaptive Eye Works 



Hello My Dear 

case

s 



Konekt 



wone

n 

Buurtpensioen 



Business 

model 



IMPACT Business 

model 



Wil je 

ondernemen?  
Eerst:  

Ken je (maatschappelijke) winst 

Herdenk je activiteit/dienst 

Ken je omgeving  

 

Dan:  

Kijk naar het geld  



Oefenin

g dagbesteding  

in locatie  

gesloten groep 

50 gebruikers 

atelierwerking  

 

?  



Vertel me … 

   

… je impact 



Oefening 
dagbesteding  

in locatie  

gesloten groep 

50 gebruikers 

atelierwerking  

 

?  



Oefenin

g Raakvlakken? 



Oefenin

g Bottom-up  

entrepreneurship 

? 



daarom ontwikkel ik  
(activiteit/project) 

Magie maken 

Ik geloof in … 
(missie) 

en wil ….  

(houding/gedrag/milieu) veranderen 

voor 
(doelgroep). 



Bakkerscafé (NL) 

Toon me je 

impact 



Bakkerscafé (NL) 

Toon me je 

impact 



Poppunt 

Toon me je 

impact 



Toon me je 

impact 



Toon me je 

impact 



(…) Als alleenstaande moeder, met een inkomen waar 
je nauwelijks het eind van de maand mee haalt. Ik kan 
je verzekeren, dat haalt je zelfbeeld helemaal naar 
beneden.” 
Toch bleef Nancy niet bij de pakken zitten. Ze sloot 
zich aan bij een plaatselijke moedergroep. “Daar 
merkte men al snel dat ik het goed kan uitleggen”, 
lacht ze. “Een groep mensen rond je hebben, dat 
maakt je sterker. Bij Recht-Op vroegen ze of ik niet 
eens wilde langskomen. Ik voelde mij er meteen thuis. 
Het is mijn tweede thuis geworden. Je kunt hier altijd 
terecht, ook als je het zelf even niet meer ziet zitten. 
En voel ik me beter, dan probeer ik andere mensen 
vooruit te helpen.” 

 
Recht-Op, vereniging waar mensen in armoede het woord nemen 

Toon me je 

impact 



http://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
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Onderzoeksproject ‘@Your Service’ 

Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd organiseren  
in de sector van personen met een handicap 

Karolien Huylebroek 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

 

Hoe kunnen organisaties in de sector voor 
mensen met een beperking ondersteund worden 

in de transitie naar een vraaggestuurde en 
cliëntgerichte werking?  

ZIP-traject 

? ? ? 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

Samen aan de slag met organisaties 

▪            Perspectief van het beleid 

▪            Perspectief van de medewerkers 

▪            Perspectief van de cliënten 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

Sessie 1: Set-up: kerngroep, respondenten, bespreking & 
besluitvorming, stappen & timing 

           

ZIP-bevraging: Vragenlijst of gespreksmethodiek 
(leidinggevenden, medewerkers, cliënten) 

 

Sessie 2: Zelf-Inschatting & toelichtingen  bespreken 

 

Sessie 3: Verbeterideeën & prioriteitsbepaling 

 

ZIP-traject 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

ZIP: 3 niveaus & 10 domeinen 

Cliënten 

Organisatie 

Markt 

1.Opstartfase  

2. Zorg en ondersteuning 
3. Opvolging 

4. Organisatiecultuur 
5. Leiderschap 

6. Processen en systemen 

7. Kwaliteit 
8. Missie, visie 

9. Marktgericht ondernemen 

10. Samenwerking 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

Bevraging beleid en medewerkers 
 

▪ Op papier 

▪ Via gespreksmethodiek 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

▪ Bevraging met scores 

▪ Alleen 

▪ Samen met het netwerk 

▪ Netwerk 

 

▪ Via gespreksmethodiek 

▪ Vangen van verhalen 

Bevraging cliënten 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

▪ Stand van zaken van vraagsturing in de organisatie a.d.h.v. 
bevraging 

Sessie 1: Zelfinschatting 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

Sessie 2: Prioriteitsbepaling 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

▪ Geen audit, geen beoordeling, geen vergelijking met andere 
voorzieningen. 

▪ Wel: kritische zelfreflectie, gericht op de toekomst:  
▪ Hoe zijn we op dit moment bezig met vraagsturing? 

▪ Hoe kunnen we dit versterken? 

▪ Wat zijn de prioriteiten voor de komende periode? 

▪ De resultaten uit de ZIP-bevraging zijn gespreksstof voor 
bespreking binnen de organisatie. 

ZIP-mindset 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

▪ Gesprekken in een divers samengestelde kerngroep van medewerkers 
zijn een absolute meerwaarde. 

▪ Gegevens uit de bevraging zetten aspecten van vraagsturing op scherp. 

▪ Vraagsturing versterken vraagt niet altijd grootse veranderingen;                              
het zit in kleine zaken. 

 

▪ “Ons team is er sterker en kritischer door geworden.” 

▪ “Nu en dan werd onze mindset wakker geschud.” 

▪ “We hebben duidelijke en concrete prioriteiten vastgelegd.” 

 

Meerwaarde 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

▪ Procesbegeleiding op maat 

▪ Offerte 

 ZIP-begeleiding op vraag 



VAPH congres PVF – workshop sociaal ondernemerschap 

Contact voor ZIP-begeleiding op maat: 
sammy.vienne@arteveldehs.be 

karolien.huylebroek@arteveldehs.be 

Onderzoeksmedewerkers:  
Sammy Vienne, Karolien Huylebroek, Tom Vandooren, Sieglinde Pletinck 
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Neem je smartphone of tablet. 

Surf naar www.slido.com. 

Voor de code # ONDERNEMEN in.  

 

 

 

Beantwoord de vragen als ze worden opgestart. 

http://www.slido.com/
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Tot slot 

Hoe kan het VAPH (en de overheid in het algemeen) ervoor zorgen 
dat sociaal ondernemerschap zoveel mogelijk wordt gestimuleerd? 

Kies het antwoord dat jij het allerbelangrijkste vindt 

 

 

• Door het wegwerken van barrières in de regelgeving 

• Door het voorzien van incentives voor sociaal ondernemers           

(op basis van criteria en meetbare indicatoren) 

• Door het voorzien van een duurzaam ondersteuningsbeleid             

(met externe partners, e.d.) 
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Bedankt! 


