SUPPORTING SOCIAL
INNOVATIONS
FOR
EMPLOYMENT

Degroof Petercam Foundation
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Waarom een stichting?
Degroof Petercam Foundation (DPF) werd in 2008 opgericht als een stichting van
openbaar nut en behoort nu tot de tien grootste Belgische stichtingen.
De Stichting selecteert en ondersteunt innovatieve oplossingen voor de tewerkstelling. De oplossingen focussen op de ontwikkeling van vaardigheden voor de toekomst,
dragen bij aan de toekomstige jobcreatie door ondernemerschap aantrekkelijker te
maken en bieden hulp aan mensen die moeilijker toegang hebben tot een job.

Onze visie
We geloven in een duurzame, inclusieve samenleving, waarin elk individu de kans
krijgt om het beste van zichzelf te geven.
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Onze missie
We steunen de bedenkers van tewerkstellingsoplossingen
door schaalvergroting mogelijk te maken.
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werklozen in de drie
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(België, Frankrijk en
Luxemburg)
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in Europa
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miljoen

miljoen

miljoen

(Bron: Ilo, 2017)

DPF Award: 1 laureaat per jaar.
Elk jaar selecteert de Degroof Petercam Foundation een project dat 1 miljoen euro
aan financiële steun ontvangt. Daarnaast volgt ze het gedurende vijf jaar actief op
en stelt ze bovendien haar expertise en netwerk ter beschikking van dat project.
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300
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op vijf jaar

van het project

en mogelijkheden
tot netwerken

miljoen

jaar actieve
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uren
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Werking van de Degroof Petercam Foundation
Degroof Petercam Foundation kiest ervoor om samen te werken met de bedenkers van
duurzame oplossingen die de tewerkstelling en het algemeen welzijn ten goede komen. De
Stichting heeft daarom de DPF Award in het leven geroepen die jaarlijks aan een project
wordt toegekend.
Selectieproces

Basiscriteria voor de selectie

•	Voordracht van kandidaten door een
netwerk van professionele lijstindieners
• Online preselectie
• Telefoongesprekken
• Veldbezoek
• Finale selectie door onafhankelijke jury

•	Innoverend: buitengewone oplossing die
kan leiden tot een systemische wijziging
•	Geografie: België, Frankrijk, en
Luxemburg
•	Onderwerp: vaardigheden uitbouwen,
ondernemerschap stimuleren en
arbeidsmarkt ondersteunen.
•	Maturiteit: project met een
bewezen impact en de ambitie tot
schaalvergroting
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Hoe verandering teweegbrengen?
Degroof Petercam Foundation onderscheidt drie invalshoeken om de werkloosheid te helpen
terugdringen.
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Vaardigheden uitbouwen:

Ondernemerschap stimuleren:  

tegemoetkomen aan de noden
van de arbeidsmarkt.
Hoe ? Technische scholing,
aangepaste opleidingen,
omscholingsprojecten,
ervaringsleren, levenslang leren.

ondernemen in de verf zetten
als krachtige hefboom voor
economische groei.
Hoe ? Formele scholing
gericht op ondernemerschap,
beroepsopleidingen, mentorschap,
promoten en opwaarderen van het
statuut van ondernemer, verlagen
van de sociale en financiële risico’s.

Een brug vormen tussen talent
en jobs:
streven naar een inclusievere
arbeidsmarkt.
Hoe ? Loopbaanbegeleiding,
hulp bij het zoeken naar werk,
arbeidsbemiddeling, opleiding,
nieuwe vormen van werken.

Werking.
De Stichting krijg 0,30% van het nettoresultaat van de groep Degroof Petercam,
met een minimum van 250.000 euro per jaar. Bovendien ontvangt ze van cliënten van
Degroof Petercam legaten, waardoor ze intussen over een jaarlijks budget van meer
dan één miljoen euro beschikt.

Het vermogen van de Stichting wordt door Degroof Petercam beheerd.
In wezen wil de Stichting vooral een stempel drukken op de maatschappij,
wat betekent dat ze het thema werkgelegenheid in al zijn aspecten benadert, ook
wat haar vermogen en beleggingen betreft. De Stichting stuurt haar impact op
de maatschappij door beleggingen in bepaalde sectoren te vermijden en strenge
ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) te hanteren.
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Laureaat van de DPF Award 2019: DUO for a JOB.
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In 2019 verleent de Degroof Petercam Foundation aan DUO for a JOB een beurs voor een
totaalbedrag van 1 miljoen euro gespreid over 5 jaar. De bedoeling van het partnerschap is
om de organisatie te helpen bij het uitrollen van het programma in Europa, te beginnen met
Frankrijk.

DUO for a JOB brengt jonge werkzoekenden met een migratieachtergrond in
contact met ervaren werknemers (50 jaar en ouder) die hen bij hun zoektocht naar
een job begeleiden. De vzw richt zich zowel tot jongeren als mogelijke begeleiders.
Ze werd in 2013 in Brussel opgericht en is vandaag ook al actief in Antwerpen, Gent
en Luik.
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Matthieu Le Grelle en Frédéric Simonart, de oprichters en managers van DUO for a JOB:
We zijn erg trots en enthousiast dat we deze beurs in de wacht hebben gesleept.
Ze stelt ons in staat om ons programma in Europa uit te rollen. Eerst is Frankrijk
aan de beurt met de opening van een vestiging in Parijs in de zomer van 2019.
Onze drijfveer? Met ons mentorprogramma willen we ontmoetingen tussen
verschillende culturen en generaties vergemakkelijken.”

Lauraat van de DPF Award 2020: Bayes Impact
Degroof Petercam Foundation verleent een subsidie van 1 miljoen euro aan Bayes Impact, te
verdelen over 5 jaar. Dit partnerschap heeft als doel Bayes Impact te helpen om internationaal
te groeien en hun programma 'Bob' in meerdere landen te lanceren, te beginnen met België.
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Bayes Impact is een Franse NGO die technologie aanwendt om maatschappelijke
problemen op te lossen. Bayes Impact spant zich onder meer in om de toegang
tot de tewerkstelling te vergemakkelijken. Hoe? Met behulp van 'Bob', een open
source tool die gratis ter beschikking wordt gesteld. De applicatie maakt gebruik
van artificiële intelligentie en krachtige algoritmen om werkzoekenden op een
gepersonaliseerde manier te begeleiden bij hun zoektocht naar een geschikte
baan.
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Paul Duan, oprichter en CEO van Bayes Impact:
Het is een voorrecht om de Grote Prijs van de Degroof Petercam Foundation in
ontvangst te mogen nemen", aldus Paul Duan. "Dankzij deze substantiële steun zal
'Bob' over de nodige extra middelen beschikken om sneller de internationale kaart
te trekken. Bovendien zullen we ook in staat zijn om meer werkzoekenden te bereiken die met de gevolgen van de economische crisis worden geconfronteerd. Wij
gaan een partnerschap aan met de publieke sector en vinden met behulp van nieuwe
technologieën hun dienstverlening opnieuw uit. Op die manier is een exponentiële
impact mogelijk.”

Winnaar van de DPF Award 2021: Ticket for Change

14

De Degroof Petercam Foundation schenkt 1 miljoen euro aan Ticket for Change, gespreid
over 5 jaar. Naast deze financiële steun kan Ticket for Change ook rekenen op de expertise
en het netwerk van de Foundation om internationaal te groeien, te beginnen met België en
Luxemburg. Met haar aanpak van maatschappelijke en milieuvraagstukken brengt Ticket
for Change een domino-effect teweeg dat de transitie naar een duurzame economie op een
unieke, doeltreffende wijze kan bevorderen.

Ticket for Change is ontstaan in Frankrijk. De organisatie biedt opleidingen en
instrumenten aan waarmee iedereen zijn talenten kan activeren om de huidige
maatschappelijke en milieu-uitdagingen mee te helpen oplossen. Sinds 2014
begeleidt zij ondernemers die jobs creëren met een maatschappelijke of
milieudoelstelling en ondersteunt zij daarnaast leidinggevenden en werknemers
die hun baan een nieuwe wending willen geven om meer impact te genereren.
Werkzoekenden en mensen die zich in een overgangssituatie bevinden, ten slotte,
begeleidt de organisatie bij het vinden van een zinvolle baan. Uit al deze initiatieven
blijkt duidelijk wat de hoofddoelstelling is van Ticket for Change: werkgelegenheid en
positieve impact met elkaar te verzoenen.
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Matthieu Dardaillon, voorzitter en medeoprichter van Ticket for Change:

We zijn zeer vereerd met deze erkenning die de relevantie van ons initiatief aantoont.
De Degroof Petercam Award zal ons toelaten om sneller de internationale kaart te
trekken. Hierdoor zullen we onder meer nieuwe initiatieven kunnen opstarten in
België.

Employee Social Engagement
Naast haar belangrijkste missie op het vlak van de tewerkstelling, spant de Degroof Petercam
Foundation zich ook in om filantropie te bevorderen binnen de groep Degroof Petercam.
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Het "Employee Social Engagement"-programma stelt verschillende initiatieven voor:
•
Vrijwilligerswerk tijdens de Solidarity Days: de werknemers hebben de
mogelijkheid om een werkdag te besteden aan een sociaal project.
•
Microdonaties: een maandelijkse gift die automatisch wordt afgeboekt van
het salaris van de werknemer. Degroof Petercam verdubbelt dat bedrag en
schenkt het geld vervolgens aan het project van hun keuze.
•
Sponsoring op basis van vaardigheden: de medewerkers van de Groep kunnen
hun kennis en vaardigheden ter beschikking stellen van een maatschappelijk
doel. Ze mogen hier maximaal 2 werkuren per maand aan besteden.
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Solidarity Days

Mobiele scholen
Microdonaties

In 2019 besteedden 396 collega's

Portray Stichting

Sponsoring gebaseerd
op vaardigheden

uit België en Luxemburg 3168 uren

In 2019 werd meer dan € 20.000

aan in totaal 35 verenigingen. Ze

ingezameld en geschonken aan

Het op vaardigheden gebaseerde spon-

hebben onder meer deelgenomen

'Mobiele Scholen'. Deze sociale

soringprogramma biedt collega's de

aan activiteiten voor mensen met

onderneming biedt straatbestendig

mogelijkheid om een deel van hun werk-

een handicap, ze hebben bomen

onderwijsmateriaal aan waarmee

tijd te delen met een persoon met een

geplant, met vluchtelingen gesport,

lokale straathoekwerkers kinderen

verstandelijke handicap. Valerie en Alain

en nog veel meer.

op straat les kunnen geven.

brachten een leuke namiddag door aan
het Memorial van de Slag bij Waterloo.

Board Members
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Xavier van Campenhout

Chairman, Degroof Petercam Foundation

Silvia Steisel 			

Managing Director, Degroof Petercam Foundation

Bruno Colmant

Board Member, Degroof Petercam Foundation
Head of Private Banking, Degroof Petercam

Jean-Marc Verbist

Board Member, Degroof Petercam Foundation
Group Chief HR Officer, Degroof Petercam

Marie Melikov 		

Board Member, Degroof Petercam Foundation
Estate planning & Philanthropy International Desk, Degroof Petercam

Etienne Denoël

Board member, Degroof Petercam Foundation
CEO, NGO Agir pour l’enseignement

Yvette Verleisdonk		

Board Member, Degroof Petercam Foundation
Partner, Curia Advocaten
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Tijdslijn van de Foundation
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2008

Oprichting van DPF

2008 - 2018

2017

Eerste hulp via gemengde
financiering: investering in het eerste
Belgische social impact-fonds

Ondersteuning van 30 innoverende projecten
op het vlak van ondernemerschap en onderwijs

2018

10de verjaardag
van de Foundation

2019
De middelen van de
Foundation worden met vijf
vermenigvuldigd. Herziening
van de strategie: DPF kiest voor
een "moonshot"-aanpak door
elk jaar een project te selecteren
en dat project een budget van
1 miljoen euro toe te kennen.

Selectie en toekenning van
subsidies aan het project
Duo for a Job, de eerste
laureaat van de DPF Award

Selectie en toekenning van
subsidies aan Bayes Impact

2020
Eerste fondsen toegekend "bij
hoogdringendheid" in het kader van
de Covid-crisis:
•C
 reëren van een urgentielening
aan micro-ondernemers met
Microstart
•L
 ancering van "Revival" om
ondernemers te ondersteunen die
worden geconfronteerd met een
faillissement

Theory of Change - De ambitie van onze organisatie
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Onze BESTAANSREDEN

Onze DOELSTELLING

Onze RESULTATEN

De verandering die we willen teweegbrengen in de maatschappij. Ons
doel als Stichting van openbaar nut.

De doelstelling die we op
lange termijn beogen.

De resultaten die we op
middellange termijn zullen
behalen.

• Omdat wij geloven in een duurzame
en inclusieve samenleving waarin
iedereen zich kan ontplooien
dankzij kwalitatieve tewerkstelling.
• Omdat werkloosheid een
systemisch probleem blijft dat
leidt tot ongelijkheid, armoede
en wantrouwen jegens onze
instellingen.
• Omdat maatschappelijke innovatie
moeilijk te financieren is, maar
cruciaal blijft voor de samenleving

• We ondersteunen maatschappelijke
vernieuwers die een systemische
impact op de werkgelegenheid
kunnen bewerkstellingen:
• Potentieel om het beleid te
beïnvloeden
• In staat om een grote doelgroep te
bereiken
• Multiplicator van maatschappelijjke
impact
• Model op grote schaal gekopieerd
• Referentie voor een specifiek thema
en kennisdeling

• Wij selecteren, versterken en helpen
met het opschalen van innovatieve
werkgelegenheidsoplossingen
• We streven naar een collaboratieve
impact
• We helpen meer begunstigden te
bereiken
• We rollen mee de oplossing uit om
de impact te vergroten
• We bouwen legitimiteit op in de
publieke sector

Onze AANPAK

Onze INVESTERING

Onze activiteiten op
korte termijn.

Onze inbreng op korte termijn,
onze belangrijkste middelen
waarmee we actief zijn.

We hebben een doelgerichte strategie
uitgewerkt
• We selecteren veelbelovende sociale
innovatoren op het vlak van tewerkstelling in
België, Frankrijk & Luxemburg
• We bieden de projecten naast financiële steun
ook niet-financiële steun op maat
• We werken in op de sociale sector om de
efficiëntie te verhogen
• We delen onze kennis met andere filantropen

• Wij ondersteunen de projecten gedurende
5 jaar
• We kennen een budget toe van 1 miljoen euro
per project
• We bieden de projecten 300 uur niet-financiële
steun in de vorm van coaching door de
Stichting en de Groep
• Een team van 3 personen en de medewerkers
van de personeelsdienst van de groep Degroof
Petercam bieden ondersteuning
• We delen ons netwerk en onze kennis met
de projecten
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Team & Contact
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Florence Desmarets

Impact & Program Manager
Degroof Petercam Foundation
f.desmarets@degroofpetercam.com

Silvia Steisel

Managing Director
Degroof Petercam Foundation
s.steisel@degroofpetercam.com

Sabrina Koesharto

Office Manager
Degroof Petercam Foundation
s.koesharto@degroofpetercam.com
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foundation@degroofpetercam.com
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Degroof Petercam Foundation
Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel
T +32 2 287 99 31 - www.degroofpetercam.com

