
“Ik wil het milieu en duurzame ontwikkeling in het hart  
 plaatsen van het oprichtings- en ontwikkelingsproces  
 van een onderneming.”
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SE’nSE, een zaaikapitaalfonds* voor duurzame en milieugerichte start-ups

Ondernemerschap stimuleren
Bijdragen aan een duurzame wereld door ondernemerschap te 
stimuleren. Dat beoogt het SE’nSE Fonds, dat opgericht werd door 
ondernemer Pierre Mottet (IBA) in de schoot van de Stichting voor 
Toekomstige Generaties.  

Het SE’nSE Fonds geniet een jaarlijkse dotatie van € 100.000. Het 
heeft als doel ondernemers te steunen die projecten ontwikkelen met 
een grote positieve impact op het milieu door hen financiële middelen 
ter beschikking te stellen in de vorm van zaaikapitaal en mogelijkhe-
den te bieden tot ervaringsuitwisseling en netwerking.
Elk jaar zal een jury tot drie ondernemingen selecteren die uitblin-
ken omwille van hun potentiële positieve impact op het milieu en hun 
duurzame werking. 

Bovenop de financiële steun, biedt het Fonds ondernemers ook de 
mogelijkheid hun projecten bij te sturen dankzij de kritische feedback 
van een kwalitatief hoogstaande jury. Een selectie door het Fonds 
opent zo wellicht ook deuren naar andere, omvangrijkere financie-
ringsbronnen. 

Maximaliseren van duurzame en milieuwinst
Naar het idee van Pierre Mottet, de oprichter, is het SE’nSE Fonds een 
investeringsfonds zonder winstoogmerk. Het Fonds richt zich meer 
op het maximaliseren van de baten voor het milieu. De bedoeling is 
om een brug te slaan tussen de 3F’s (friends, family and fools) en meer 
structurele en omvangrijke financieringsbronnen. 

Het investeringsmechanisme van het Fonds is zo opgezet dat de on-
dersteunde projecten worden gestimuleerd om de investeringen zo 
snel mogelijk terug te betalen. Maar ze kunnen er toch voor kiezen om 
zo lang als nodig beroep te doen op de fondsen. 
 

Een eigentijdse, veranderingsgerichte visie op 
filantropie

Met het oog op de huidige uitdagingen en crisissen kiest Pierre 
Mottet voor een aanpak die zowel "rationeel" als "veranderingsge-
richt" is. Deze zeer eigentijdse visie op filantropie overstijgt emotieve 
kortetermijnantwoorden en zet de maatschappij aan tot een 360°-den-
ken en handelen, eigen aan duurzame ontwikkeling.
Via het SE’nSE Fonds drukt Pierre Mottet zijn vertrouwen uit in de  
werking van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Hij moedigt 
hiermee ook andere mecenas-ondernemers aan om vandaag nog mee 
te investeren in ondernemerschap ten gunste van de toekomstige 
generaties. 

Het SE’nSE Fonds heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en haar 
vermogen valt samen met dat van de Stichting. Het Fonds wordt 
beheerd volgens de leidende principes voor de oprichting van een 
fonds op naam in de schoot van de Stichting voor Toekomstige 
Generaties.

Het Fonds wordt beheerd door een beheerscomité bestaande uit de 
oprichter, de directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties 
en een derde persoon.

Meer informatie over het SE’nSE Fonds, de projectoproepen 
(criteria, jury, agenda…) en de gesteunde projecten: 

www.stg.be/sense

* Filantropisch fonds



Het verschil maken voor het milieu en een ondernemingsproject 
duurzaam uitbouwen, kan op veel verschillende manieren vorm  
krijgen. En op deze twee vlakken is het SE’nSE Fonds veeleisend: "We 
weten dat deze opzet ook verplicht tot nieuwe businessmodellen." 
En Pierre preciseert: "Het is zeker een van de redenen waarom ik dit 
Fonds ondergebracht heb bij de Stichting voor Toekomstige Genera-
ties, we zetten de milieuvraag en de duurzame ontwikkeling bij de 
oprichting en de uitbouw van de onderneming centraal." 

Een veranderingsgericht, filantropisch initiatief met 
langetermijnvisie
Tot slot is dit initiatief ook filantropisch geïnspireerd, want, zo zegt 
hij: "Ik geef geld aan een stichting zonder het terug te willen", maar 
het doel van het geld is "dat het levensvatbare economische projec-
ten genereert. En die kunnen op hun beurt, op één of andere manier, 
weer bijdragen aan een betere wereld. In die zin gaat mijn initiatief 
verder dan een eenmalige gift of liefdadigheid met een korte-
termijnperspectief."
 

Als voorzitter van IBA lag Pierre Mottet – aan de zijde van Yves Jongen – aan de basis van de evolutie van deze universitaire spin-off tot 
een wereldleider op het gebied van cyclotrons voor medisch gebruik. In 2016 richtte Pierre het SE’nSE Fonds op in de schoot van de 
Stichting voor Toekomstige Generaties. Het Fonds wil start-ups begeleiden die duurzaam te werk gaan en projecten ontwikkelen met 
een grote positieve impact op het milieu. Zijn keuze is gebaseerd op drie sleutelelementen:

" Mijn initiatief gaat verder dan een eenmalige gift of  
 liefdadigheid met een kortetermijnperspectief"

Pierre Mottet, 
oprichter van het SE’nSE Fonds

Startkapitaal is moeilijk te vinden in België
Pierre stelt, na een lange ervaring als ondernemer, vast dat "startka-
pitaal moeilijk te vinden is in België." Dat probleem wil hij meehel-
pen oplossen door meer risico te nemen dan andere investerings-
fondsen: "Een duw in de rug op een cruciaal moment, met geld maar 
ook door het project op te volgen en nuttige feedback te laten geven 
door experten, kan het verschil maken. Zo kan het bedrijf later mis-
schien wél institutionele financiering vinden."

"One life - One world"
Voor Pierre hangen de economische, sociale en ecologische dimen-
sies samen: "In tijden waarin we steeds meer leven op het ecologisch 
krediet van de toekomstige generaties, kunnen we niet werkloos blij-
ven toezien: we hebben maar één leven, maar we hebben ook maar 
één planeet." Hij vervolgt zijn redenering: "Ik weiger te geloven in 
een schizofrene wereld. Een wereld vol mooie beloftes voor onze 
kinderen wanneer we ze ‘s ochtends naar school rijden, terwijl we 
overdag diezelfde wereld kapotmaken ten voordele van de winsten 
voor de aandeelhouders." 



De Stichting voor Toekomstige Generaties werd op-
gericht in 1998 en is de Belgische stichting die zich 
uitsluitend toelegt op de transitie van onze maat-
schappij naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, 
een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. 
De Stichting is een pluralistische, onafhankelijke 
stichting van openbaar nut en is actief in de drie 
gewesten van ons land. 
Als platform voor transformatieve filantropie maakt 
de Stichting het voor haar partners, mecenassen en 
donateurs mogelijk om te investeren in de toekoms-
tige generaties.
De Stichting beschikt over een ruime ervaring op het 
vlak van steun aan organisaties en initiatiefnemers 
die duurzame projecten starten in België en Europa.

De Stichting voor Toekomstige Generaties 

ten dienste van transformatieve filantropie.  
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