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Persbericht 

 

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert  
projectoproep voor het SE’nSE Fonds 2018  

 

Tot zes duurzame, milieugerichte, Belgische start-ups  
maken kans op in totaal €170.000 aan zaaikapitaal 

 

Brussel, 10 april 2018 – Met veel enthousiasme lanceert de Stichting voor Toekomstige 
Generaties voor het derde jaar op rij de projectoproep voor het SE'nSE Fonds, 'Seed Equity & 
Sustainable Entrepreneurship Fund' oftewel 'Zaaikapitaalfonds voor Duurzame & 
Milieugerichte Start-ups'. Het doel van SE'nSE, een fonds zonder winstoogmerk, is bijdragen 
aan een duurzame wereld door ondernemerschap te stimuleren. Dankzij genereuze donaties 
van haar oprichter Pierre Mottet (IBA) en andere filantropen, beschikt het Fonds over €170.000 
per jaar, waarmee het jaarlijks tot zes start-ups financieel kan ondersteunen in de vorm van 
converteerbare achtergestelde leningen. 
 
Voor wie? 
Het SE'nSE Fonds richt zich op startende ondernemers die in België een project ontwikkelen 
met een significante positieve invloed op het milieu en dit beheren op basis van de principes 
van duurzame ontwikkeling. De projectoproep is nationaal en is in het Engels.  
De gedetailleerde selectiecriteria zijn te vinden op www.stg.be/sense. 
 
Agenda 
Ondernemers kunnen zich tot en met 3 juli 2018 kandidaat stellen. Begin oktober 2018 
krijgen een acht-tal geslecteerde kandidaten de kans hun project te presenteren voor een 
Expertenjury. Eind oktober maakt deze jury haar finale selectie bekend en lanceert de 
Stichting voor Toekomstige Generaties haar communicatiecampagne. 
Het kandidaatsdossier en meer info zijn te vinden op www.stg.be/sense. 
 
De laureaten van het SE’nSE Fonds in 2016 en 2017 
De Expertenjury van het SE’nSE Fonds selecteerde in 2016 de volgende vier start-ups: iFlux, 
Little Food, Local Repair en YouMeal. In 2017 werden vijf start-ups geselecteerd geselecteerd: 
For Good, Shayp, Urban Forests, Washcot en WijDelen. 
De belangrijkste selectiecriteria zijn: de mate van milieu-impact, de uitwerking van het 
businessplan, de kwaliteit van het team en de duurzame werking van de onderneming.  
Het merendeel van de geselecteerde ondernemers in 2016 en 2017 waren het erover eens 
dat niet enkel het aangeboden startkapitaal maar ook het ‘SE’nSE-label’ van groot belang is 
om verder te bouwen aan hun innovatief, duurzaam en milieugericht project. 
 
  

 

https://www.foundationfuturegenerations.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6574&qid=376338
https://www.foundationfuturegenerations.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6574&qid=376338
https://www.foundationfuturegenerations.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6575&qid=376338
http://www.stg.be/sense
http://www.stg.be/sense
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/iflux
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/little-food
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/local-repair
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/youmeal
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/good
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/shayp
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/urban-forests
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/washcot
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/wijdelen
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Filosofie van het SE’nSE Fonds 
Naar het idee van Pierre Mottet is SE'nSE een investeringsfonds zonder winstoogmerk, 
evenwel gericht op het maximaliseren van duurzame milieuwinst. De bedoeling is om, door 
middel van een converteerbare achtergestelde lening, de kloof te dichten tussen het 3F's 
stadium (friends, family and fools) en meer structurele, omvangrijke financiering. 
Om steeds meer nieuwe projecten te kunnen ondersteunen, is het SE'nSE 
investeringsmechanisme zo opgezet dat de ondernemers worden gestimuleerd om de 
investeringen zo snel mogelijk terug te betalen, al kunnen ze er in principe zo lang als nodig 
beroep op doen. SE'nSE heeft bovendien niet als doel deel te nemen aan het beheer van de 
ondernemingen en wil voorkomen dat een verwatering van de aandelen plaatsvindt. 
Bovenop de financiële steun, biedt SE'nSE ondernemers de mogelijkheid hun projecten bij te 
sturen op basis van de constructieve feedback van de Expertenjury, samengesteld uit 
sleutelactoren uit het bedrijfsleven. Verder genereert het mogelijkheden tot 
ervaringsuitwisseling en netwerking. 
Meer informatie 
 

___________ 

 
 
Over de Stichting voor Toekomstige Generaties 
De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de Belgische stichting 
die zich uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, een van 
de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting voor Toekomstige Generaties is een 
pluralistische, onafhankelijke stichting van openbaar nut die 13 werknemers telt en actief is 
in heel België. Als platform voor transformatieve filantropie maakt ze het voor haar partners, 
investeerders en donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties.  
De Stichting heeft ruime ervaring in het ondersteunen van initiatiefnemers van duurzame 
projecten in België en Europa. 
www.stg.be 
 
Foto’s en communicatiemateriaal van de laureaten is beschikbaar via de volgende links: 
2016: https://www.dropbox.com/sh/x3jql98hhyjksvg/AAAAgHv0Afv1S2B13eWk03eKa
?dl=0 
2017: https://www.dropbox.com/sh/42dm6zdtulr0ccb/AAAMeT5jKE-
_k8t70SKTXO6Sa?dl=0 
 
Perscontact voor verdere informatie of voor een interview : 
Cécile Purnode  
Stichting voor Toekomstige Generaties 
0479 52 69 11  
c.purnode@stg.be 
 

https://www.foundationfuturegenerations.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6575&qid=376338
http://www.foundationfuturegenerations.org/nl/duurzame-ontwikkeling
http://www.stg.be/
https://www.dropbox.com/sh/x3jql98hhyjksvg/AAAAgHv0Afv1S2B13eWk03eKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/x3jql98hhyjksvg/AAAAgHv0Afv1S2B13eWk03eKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/42dm6zdtulr0ccb/AAAMeT5jKE-_k8t70SKTXO6Sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/42dm6zdtulr0ccb/AAAMeT5jKE-_k8t70SKTXO6Sa?dl=0
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