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Samenvattend verslag van de workshop georganiseerd door de Stichting voor Toekomstige 

Generaties en de Universiteit Antwerpen in het kader van het SDG-Forum, het grootste 

evenement dat op Belgisch nationaal niveau wordt georganiseerd over duurzame ontwikkeling. 

Onder de titel "Impact Investing: up to the challenge?", waren de doelstellingen van de workshop: 

- een betere begrip creëren van impact investing en het impact investing landschap;  

- het potentieel voor de SDG’s demonstreren;  

- in debat gaan over belangrijke voorwaarden voor impactmaximalisatie. 

  



 
 

 

 
Impact Investing: up to the challenge? Workshop, SDG-Forum, Brussel, 24 september 2019 2 

We kunnen we praktijken van investeerders situeren in een spectrum, afhankelijk van hun oogmerk. 

Zijn hun activiteiten uitsluitend gedreven door financieel rendement, of uitsluitend door 

maatschappelijk rendement. Tussen deze twee extremen liggen uiteenlopende 

investeringsvormen, waaronder impact investing en impact first investments.  

 

 
 

Zoals geïntroduceerd door de EVPA, liggen drie sleutelprincipes aan de basis van impact investing:  

1. “Intentionality” verwijst naar de wil om verder te gaan dan “do no harm” en te streven naar 

een positieve maatschappelijke impact.  

2. “Additionality” impliceert dat een impactinvestering toegevoegde voordelen met zich 

meebrengt omdat hetzelfde bedrijf niet dezelfde financiering zou kunnen aantrekken van 

klassieke investeerders.  

3. “Impact management”, ten slotte, omvat niet alleen het meten van de impact, maar vooral 

het effectieve gebruik van de resultaten hiervan in de besluitvorming, waarbij de 

begunstigden centraal staan.   

 

De Fondation de France toont met haar nieuwe fonds France2i aan dat het belangrijk is met 

eenzelfde investeringsfonds verschillende types activiteiten te ondersteunen. Bijvoorbeeld 

activiteiten in de energiesector, maar ook activiteiten die voortvloeien uit de sociale en solidaire 

economie. Dit alles in een perspectief van systemische veranderingen in onze productie- en 

consumptiepatronen. 

 

Hoewel er inderdaad sprake is van een omschakeling in de manier van investeren, zowel bij publieke 

als private instanties, en steeds meer rekening wordt gehouden met niet-financiële criteria, geldt 

dit nog steeds slechts voor minder dan 10% van de investeringen in België. Dit is onvoldoende om 

een antwoord te bieden op de gigantische sociale en ecologische uitdagingen. Er moeten nog veel 

meer inspanningen geleverd worden, willen we de SDG's realiseren en de transformerende kracht 

van geld een positieve invulling te geven. 

 

De Stichting voor Toekomstige Generaties wijst op drie essentiële uitdagingen om aan 

bovenstaande principes te voldoen. 

 

De eerste uitdaging is het doen toenemen van het aantal financiële instrumenten gericht op 

levensvatbare en duurzame economie voor toekomstige generaties.  

 

De tweede uitdaging gaat om het financieren van noodzakelijke transformaties op lange termijn, 

met geduldkapitaal. Een geduldige financiering dus, maar ook een financiering die blijk geeft van 

een verhoogde risicotolerantie, met oog op het algemeen belang.  
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De derde uitdaging is het begrijpen van de maatschappelijke impact van geld. Enerzijds door een 

360°-visie aan te nemen waarmee we een silo-logica vermijden, zoals het financieren van een 

positieve milieu-impact ten koste van sociale dimensies, of vice versa. Anderzijds door het 

potentieel van de coöperatieve economie en de sociale en solidaire economie te ontsluiten. Al 

bestaan er voor deze financiering van deze sectororen heel wat knelpunten (rendement, liquiditeit, 

bestuur, ...). 

 

De sprekers en deelnemers aan de workshop identificeerden ook een reeks andere uitdagingen.  

 

De projectsourcing blijft ontoereikend. Hoewel er steeds meer geld vrijgemaakt wordt voor 

impactinvesteringen, brengen impactgerichte ondernemers of burgercollectieven onvoldoende 

levensvatbare projecten aan - dat wil zeggen solide projecten met een risicogewogen positief 

rendement. 

 

Ook impactinvesteerders dienen hun businessmodellen te vernieuwen: met name door 

gemeenschappelijke projectsourcing, communicatie, en in de toekomst, impactevaluatie. Recent 

droeg de Stichting, samen met andere solidaire financiers, bij aan de creatie van het initiatief Solifin, 

een platform dat enerzijds het parcours van de sociale ondernemer wil vergemakkelijken (met een 

'one-stop-shop') en anderzijds de samenwerking tussen deze financiers wil bevorderen.  

 

Het is belangrijk om de financiële injecties beter te verdelen over de verschillende 

ontwikkelingsstadia van sociale ondernemingen. Er is bijvoorbeeld onvoldoende financiële steun 

voor projecten in opstartfase. Het SE'nSE Fonds biedt hierop een antwoord.   

 

Ten slotte werd benadrukt dat de problemen systemisch van aard zijn en dus systemische 

antwoorden vereisen, namelijk fundamentele veranderingen in het huidige economische en 

financiële stelsel. Het gaat bijvoorbeeld om wetswijzigingen, maar ook "aandeelhoudersactivisme" 

in de algemene vergaderingen van grote groepen, of steun voor alternatieve of zelfs ontwrichtende 

actoren, zoals de ethische en duurzame coöperatieve bank NewB, die tevens de steun van de 

Stichting ontvangt.   

 

 
Sprekers:  

- Benoît Derenne, CEO, Stichting voor Toekomstige Generaties 
- Priscilla Boiardi, Knowledge Centre and Policy Director, EVPA (European Venture 

Philanthropy Association) 
- Olivier Neumann, CFO, Fondation de France 
- Sevan Holeman, Algemeen directeur, Solifin 

 
Facilitering: Luc Van Liedekerke, professor, Universiteit Antwerpen 
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