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Persbericht 
 

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert  
projectoproep voor het SE’nSE Fonds 2019  

 

Tot vijf duurzame, milieugerichte, Belgische start-ups  
maken kans op in totaal €150.000 aan zaaikapitaal 

 

Brussel, 14 maart 2019 – Op 21 maart 2019 lanceert de Stichting voor Toekomstige 

Generaties voor het vierde jaar op rij de projectoproep voor het SE'nSE Fonds (Seed Equity & 
Sustainable Entrepreneurship Fund). Het doel van het SE'nSE Fonds, een zaaikapitaalfonds 
zonder winstoogmerk, is bijdragen aan een duurzame wereld door ondernemerschap te 
stimuleren. Dankzij genereuze donaties beschikt het Fonds jaarlijks over €150.000. Hiermee 
kan het per jaar drie tot vijf start-ups ondersteunen met een achtergestelde converteerbare 
lening, constructieve feedback en toegang tot een uitgebreid netwerk.  
 
Voor wie? 
Het SE'nSE Fonds richt zich op early-stage ondernemingen die gevestigd zijn in België en een 
project ontwikkelen met een significante positieve impact op het milieu. De gedetailleerde 
selectiecriteria en het kandidaatsdossier zijn vanaf 21 maart te vinden op www.stg.be/sense. 
 
Agenda 
Ondernemers kunnen tussen 21 maart en 27 juni 2019 hun project indienen. Begin oktober 
krijgen een 8-tal geslecteerde kandidaten de kans hun project te pitchen voor de Expertenjury. 
Eind oktober maakt deze Jury de 3 tot 5 laureaten bekend via een nationale  communicatie-
campagne. 
 
Selectie door een Expertenjury 
De SE’nSE Expertenjury bestaat uit: Karen Boers, startups.be en BeCode - Piet Colruyt, Impact 
Capital - Sabine Colson, Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW) - Christophe 
Guisset, Chroma Impact Investment - Yves Jongen, IBA - Pierre Mottet, IBA (Juryvoorzitter) 
-  Jérôme Partos, Eurasia Environmental Technologies - Julien Pestiaux, Climact - Hugo-Maria 
Schally, Europese Commissie, Directoraat-generaal Milieu - Sybille van den Hove, Bridging for 
Sustainability. 
 
De belangrijkste selectiecriteria zijn: de milieu-impact, de uitwerking van het businessplan en 
de kwaliteit van het team.  
 
De laureaten van het SE’nSE Fonds  
De Expertenjury van het SE’nSE Fonds selecteerde in 2016 Little Food, Local Repair en  

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
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/little-food
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/local-repair
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Youmeal. In 2017 For Good, Shayp, Urban Forests en WijDelen. En in 2018 OhMyBox !, 
urbike en Usitoo. 
 
Een groot aantal laureaten laat weten dat niet enkel het aangeboden startkapitaal – dat 
overigens een geslaagd voorbeeld is van een alternatieve duurzame financiering - maar ook 
het ‘SE’nSE-label’ voor hen van groot belang is om verder te bouwen aan hun innovatief, 
duurzaam en milieugericht project. 
 
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 achtergestelde converteerbare lening, de kloof te dichten tussen het ‘Friends, 
Family & Fools’ stadium en meer structurele omvangrijke financiering. 
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 
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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 veranderingsgerichte 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 
 
 
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/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/wijdelen
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/oh-my-box
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/urbike
https://www.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/usitoo
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/
mailto:c.purnode@stg.be

