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Trividend 
Impact Rapport
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AL 20 JAAR HET INVESTERINGSFONDS 
VOOR SOCIALE ONDERNEMERS 

investeren  inspireren  innoveren



Financiering 
van maatschappelijke 
impact
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In 2001 richtten enkele sociale financiers Trividend op. Hun doel? 
Een investeringsfonds om risicokapitaal te verstrekken aan sociale 
ondernemingen. Het was een succesvolle coalitie van sociale 
organisaties, private partners, banken en overheid. 
Sindsdien ondersteunde Trividend meer dan 100 inspirerende sociale 
ondernemingen met investeringen en advies. We gaan samen met 
hen op stap. We helpen hen om hun onderneming én hun positieve 
maatschappelijk impact uit te bouwen.
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Toegevoegde waarde zichtbaar maken

Dit rapport maakt de impact van de ondernemers en onze eigen 
toegevoegde waarde zichtbaar. We tonen onze aangescherpte 
impactstrategie en gaan dieper in op een aantal cases. En we 
gooien onze resultaten open en bloot op tafel. Om te inspireren, om 
kennis te delen, en om ons scherp te houden richting meer impact.

De kracht van de Coöperatie

Aan impact werken doe je uiteraard niet alleen. Trividend kiest 
bewust voor een netwerkstrategie. Dat blijkt in de eerste plaats 
uit onze structuur als erkende coöperatie. 
Onze middelen worden samengebracht door heel wat belangrijke 
stakeholders: het maatschappelijk middenveld, de Vlaamse over-
heid, maar ook banken en verzekeringsmaatschappijen brengen elk 
ongeveer een derde van het kapitaal dat we samen investeren. 
Daarnaast zijn ook onze klanten coöperant en kunnen natuurlijke 
personen sinds enkele jaren aandelen kopen in het fonds.

Hoe we het verschil maken

De Vlaamse overheid doet meer dan enkel participeren in het 
kapitaal. Ze zorgt er dankzij een jaarlijkse werkingssubsidie ook 
voor dat Trividend een aparte positie kan innemen in het veld van 
risicokapitaalverschaffers. Zo kunnen we in een vroege fase en 
met relatief kleine bedragen per investering het verschil maken. 
Vooral voor ondernemers die (nog) niet aantrekkelijk zijn voor 
andere investeerders. Bijvoorbeeld omwille van hun ontwikkelings-
fase of overwegende impactfocus. 

Het belang van een netwerkstrategie

Daarnaast zetten we ook sterk in op goede relaties met andere 
financiers en ondersteuners, om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk sociaal ondernemers de juiste financiering vinden. 
Zo initieerden we de Adviesraad Sociaal Ondernemen, de Solidaire 
financiers on Tour en zijn we actief betrokken bij Solifin en Belgium 
Impact. We bemiddelen binnen dit netwerk voor onze klanten, 
realiseren een hefboom op onze geïnvesteerde middelen en 
waarborgen dat de juiste expertise rond de tafel zit. Zowel in de 
analysefase als na de investering. 

Kantelpunt

Dit Impact Rapport komt er op een belangrijk moment in onze 
ontwikkeling. We zijn trots op de resultaten die we de voorbije 
20 jaar hebben geboekt. Maar we kijken vooruit. Trividend wil haar 
impact in de komende jaren verder versterken. Daarvoor zoeken we 
bijkomend kapitaal bij nieuwe investeerders die mee de transitie 
van onze maatschappij willen stuwen. Investeerders die samen met 
ons en onze klanten de ‘Voorhoede’ willen vormen.  
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Trividend, dat is investeren in impact sinds 2001. 
Als erkende coöperatie investeren 
we risicokapitaal in ondernemers die de wereld 
willen veranderen. Samen met hen vormen we 
de Voorhoede.

Trividend wordt ondersteund door:

Helikopterzicht

Privaat-publieke coöperatie, met overheid, 
banken, sociale sector en privé personen 
als aandeelhouders

Historisch 
investeringscijfer: 

8,86 
miljoen €

Huidige 
portefeuillegrootte 

3,35 
miljoen €

Sectorfocus: 
Circulaire en inclusieve sociale ondernemingen 
in Vlaanderen en Brussel

Klanten:
• Start-up (met product op de markt)
• Scale-up
• Maatwerkbedrijven 

Raden van Bestuur 
versterkt: 

18 (+3)  (60%)

Leiderschap 
vrouwen:

5 (+2)  (17 %)

Type producten

Achter
gesteld 
krediet
58%

Converteer-
baar 

krediet
13%

Kapitaal
29%

1 extern fonds beheerd met 8 ondernemingen 
in portfolio – ‘Trividend Provincie Antwerpen’

Kerncijfers 2021

Nieuwe investeringen in 2021*

Ontplooien 
van talenten 

8

Circulaire 
oplossingen

12

De samen-
leving 

verbinden

4

Aantal 
Financieringen 

2021

14

Geïnvesteerd 
bedrag 

€ 1.032.348

totaal van 
financierings-

rondes

7 
miljoen €

 Financierings-
hefboom: 

7

Trividend 
in een notendop

* Enkele investeringen 
 bevinden zich in 
 2 categorieën.
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Eerste Belgische 
impactinvesteerder

Als eerste Belgische impactinvesteerder wil Trividend blijven 
focussen op de Voorhoede, op de voorlopers die tonen dat het 
anders kan. Onze klanten zijn net die ondernemers met een ambitie 
om de wereld te veranderen. Met een impact-first-aanpak stuwen we 
ondernemingen die oplossingen aanreiken voor maatschappelijke 
problemen.

Trividend kiest voor een gidsrol. In de eerste plaats met financiering 
op maat. Maar Trividend is (veel) meer dan geld. Noem ons gerust 
een katalysator of hefboom voor onze klanten. Want we ondersteu-
nen ondernemers om écht impact te maken. In tegenstelling tot veel 
klassieke investeerders denken we actief mee over de problemen 
en kansen die bij ondernemingen opduiken.

De organisatie is uitgegroeid tot een sterk en professioneel team, 
versterkt door actieve vrijwilligers en met steun van de Vlaamse 
Overheid. We investeren in circulaire oplossingen en ondernemers 
die de samenleving verbinden. En hebben de steile ambitie om 
sociale tewerkstelling zowel direct als indirect te bevorderen. 
Zodat elk talent zich ten volle kan ontplooien.

Als ‘spin in een web’ van financiers, stellen we ons uitgebreid 
netwerk ter beschikking en bewijzen we keer op keer de kracht 
van samenwerking. Met als ultiem doel om meer kapitaal in impact 
te krijgen en zo de ganse financiële sector te laten werken aan 
een duurzame wereld! Op p13 zoomen we in op de diversiteit aan 
co-investeerders en enkel cruciale partnerschappen.

Trividend dat is
• Financiering op maat
• Méér dan geld
• Ondersteuning om écht impact te maken
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3 thema’s met impact
Trividend investeert in 3 thema’s die de motor van verandering vormen. 
Deze focus is onze toetssteen en trekken we consequent door in heel 
onze werking. 

1
Ontplooien van talenten

Trividend ondersteunt ondernemers die 
inzetten op het ontplooien van talent in 
onze maatschappij. Dit doen we zowel 
in de Sociale Economie als bij andere 
ondernemingen die een goede omkadering, 
verregaande ondersteuning en gerichte 
opleiding bieden zodat in de samenleving 
niemand achterop geraakt.

2
Circulaire oplossingen

Trividend helpt circulaire pioniers groeien. 
We stuwen al wie die uitdagingen van onze 
maatschappij helpt oplossen. Zij die de 
kringlopen sluiten, duurzame alternatieven 
aanbieden en anders omgaan met de 
beperkte grondstoffen van onze planeet.
De echte doeners van de Circulaire 
Economie.

3
De samenleving verbinden

Trividend investeert in Sociale innovatie. 
Het zijn ondernemingen die mensen 
dichter bij elkaar brengen en anders/beter 
laten samenwerken.
Ze versterken het sociale weefsel van 
onze maatschappij. Soms met kleine 
interventies, soms met radicaal 
vernieuwende werkwijzen.
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Ontplooien van talenten Circulaire oplossingen De samenleving verbinden

# tewerkstellingsplaatsen # ton uitgespaarde CO2 # sociale innovaties 

Vraagstukken •  Werkloosheid/armoede
•  Afstand tot de arbeidsmarkt
•  Gebrek aan relevante vaardigheden

• Klimaatverandering
• Grondstofschaarste
• Milieuvervuiling

• Gebrek aan sociale cohesie
• Eenzaamheid, laaggeletterdheid
• Afstand van beleidsmakers met de burger

Oplossingen • Inclusieve jobs om onontgonnen talent  
 te benutten
• Werken aan toekomstbestendige 
 vaardigheden
• Transparante en eerlijke ketens

• Intelligente energieoplossingen
• Duurzaam materiaalgebruik
• Re- en Upcycling van materialen
• Slimme logistieke ketens

• De kracht van een stem, 
 (burger)betrokkenheid
• Verbinden van de samenleving
• Educatie van kwetsbare doelgroepen
• Coöperatief ondernemerschap

Portefeuille Trividend 71% 64% 25% 

# investeringen 28 28 19

Portfolio cases o.a.
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Trividend ImpacT²  
Onze werkwijze voor 

meer impact
Trividend investeert uitsluitend in ondernemingen die een verschil 
maken in het oplossen van de problemen van onze tijd. We zijn voor 
onze klanten méér dan geld. Dat zeggen we zelf, maar dat horen 
we ook vaak. Eén van de manieren waarop we dit doen is door hun 
focus op impact te versterken. 

In 2021 expliciteerden we onze aanpak. Met de Trividend ImpacT² 
aanpak helpen we onze klanten hun maatschappelijke impact nog 
beter te verankeren in hun strategie. We stellen samen een scherpe 
veranderingstheorie (Theory of Change) op en zetten het 
maatschappelijk probleem (en de oorzaken en gevolgen) op scherp. 
We geven een stevige spiegel op de huidige strategie en bieden 
concrete handvaten voor de toekomst.
 
Samen stellen we ambitieuze impactdoelstellingen op en verscher-
pen de strategie die positieve impact kan opschalen. In 2021 
startten we met een succesvolle test-pilot bij een aantal klanten. 
Tegen 2023 zullen we dit met alle huidige klanten vervolledigd 
hebben en zit het in de standaardaanpak voor nieuwe klanten. 

We evalueren jaarlijks de voortgang van iedere klant in functie van 
de afgesproken doelstellingen. We willen de eerstvolgende jaren de 
focus leggen op samen leren, eerder dan op evalueren. Vanaf 2024 
zullen we op fondsniveau rapporteren over de mate waarin onze 
portefeuillebedrijven de afgesproken doelstellingen realiseren. 
En dus ook over de mate waarin Trividend zelf impact maakt. 

In wat volgt duiden we de Trividend ImpacT² aanpak, en zoomen 
we in op de impact van enkele van onze klanten.
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Trividend ImpacT²
aanpak  

1. Een veranderingstheorie bouwen

Probleemstelling
Welke uitdaging 
probeer je op te lossen? 
Welke maatschappelijk 
probleem wil je de 
wereld uit helpen?

Verandering
Welke verandering 
wil je zien? 
Tot waar reikt je 
ambitie? 
En hoe realistisch is 
die?

Doelgroep
Wie of wat helpt je met 
jouw aanbod? 
En hoe cruciaal is jouw 
aanbod voor hen?

Meten
Wat meet je? 
Welke effecten wil je 
echt realiseren? 
Welke invloed kan je 
überhaupt hebben?

Systeem
Hoe daag je het 
systeem uit? 
Welke cruciale 
interventies plan je? 
En is dit radicaal 
genoeg?

2.Scherpe strategie als randvoorwaarde voor impact

Welke strategie helpt je om te groeien? 
Een spiegel op de huidige koers en concrete handvaten 
voor de toekomst.
Welke zwaktes in je Business Model pakken we aan?
Hoe word en blijf je duurzaam financieel gezond?

3. Samen gaan we op missie om de wereld te veranderen

We dagen je jaarlijks uit om impact op de eerste plaats te houden 
én te maximaliseren.
Samen met jou monitoren we je effectieve impact. 
Trividend evalueert systematisch de impact bij zowel haar klanten 
als op fondsniveau.
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Trividend verschafte verschillende
leningen en een kapitaalparticipatie 
aan Cyclobility BV. 
Trividend investeert hierbij samen 
met het Sociaal Investeringsfonds, 
Change-Crédal, PMV, Triodos Bank 
en Hefboom.

Het doel van de financiering is het 
verschaffen van werkkapitaal en 
het (quasi-)eigen vermogen dat nodig 
is om de aankoop van fietsen bancair 
te financieren. 

Trividend thema’s:

SDG Alignment

Probleem
Te veel auto’s op de weg veroorzaken 
onder andere ademhalingsproblemen 
en andere gezondheidsaandoeningen.
Bovendien houdt 23% van de broei-
kasgasemissies verband met vervoer.

Oplossing
Elektrische fietsen zijn een geschikt 
alternatief voor de auto voor het  
pendelen naar het werk. Cyclobility 
biedt bedrijven een totaaloplossing 
voor elektrische fietsen.

Cyclobility werkt samen met Werkplus 
voor de assemblage en levering van 
elektrische fietsen.
Werkplus is een maatwerkbedrijf  
dat mensen met een beperking en 
langdurig werklozen volwaardige  
tewerkstelling biedt.

Impact
Door medewerkers te laten over- 
stappen van de wagen naar een  
(elektrische) fiets, draagt Cyclobility 
bij aan het verminderen van de file- 
problematiek. Zo voorkomt ze ook heel 
wat ongezonde en schadelijke uitstoot. 

Daarnaast creëert Cyclobility waarde-
volle werkkansen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Risico’s
1.  De founder speelt nog steeds een  
 cruciale rol in de onderneming. 
2.  Fietsleasing is een kapitaals-
 intensieve activiteit.

Resultaten
- Aantal geleasede elektrisch fietsen: 2000
- Aantal afgelegde km’s: 5 miljoen km
- Vermeden CO2-emissies: 1000 ton CO2-emissies
- Aantal medewerkers die voor Cyclobility werken binnen Werkplus: 4 VTE

“De samenwerking tussen Werkplus-Veloods en Cyclobility loopt op (fiets)wieltjes. 
Door de stijging van het aantal te monteren fietsen kunnen wij extra fietsenmakers 
aan het werk helpen.
Onze medewerkers werken graag aan de kwaliteitsfietsen van Cyclobility en zijn 
steeds trots als een tevreden klant bediend kan worden.”

Koen Van Steenbrugge, Directeur Werkplus
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Impactmakers Trividend kiest voor een sterk professioneel team in combinatie met zo mogelijk nóg straffere 
vrijwilligers. Deze mensen brengen een breed spectrum aan expertises mee, elk van uit hun 
eigen achtergrond.
1 ding hebben ze gemeen: Ze timmeren allemaal aan de samenleving van morgen.
Dankzij hen kan Trividend met kennis van zaken haar klanten ondersteunen.

Team

Pieter-Jan Van de Velde
Fondsmanager

Bruno Iserbyt
Communicatie

Daan Neels
Impact & Event

Jesse Dubois
Investeringsmanager

Pieter Stevens
Financiën en IT

Bestuur

Koen Schoors
Voorzitter

Professor Economie UGent

Chris Lonneville
Adjunct-Directeur Public & 

Social Banking Vlaanderen 

Belfius Bank

Hans Rymenams
Diensthoofd Departement Werk 

en Sociale Economie Vlaanderen

Peter Bosmans
Directeur Febecoop

Jean-Marc De Jonghe
Senior Advisor Corporate 

Sustainability KBC

Michiel Geers (aftredend)
Gedelegeerd bestuurder 

Volksvermogen

John Vanwynsberghe
Algemeen directeur Hefboom

Pieter De Cuyper
Adjunct-kabinetschef financiën 

en begroting Kabinet Diependaele

Piet Callens 
Verantwoordelijke 

Kredieten Hefboom

Rein De Tremerie
Directielid Volksvermogen

Thomas Van Craen
Directeur België Triodos Bank
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Investeringscomité

Luc De Vriese
Voorzitter

Ex-KBC

Anne-Laure Rase
Business & impact analist 

Change-Crédal

Batist Paklons
Hoofd juridische dienst Triodos

Jan Leyssens
Consultant innovatie

en circulaire economie switchers

Hilde Tahon
Ex-KBC

Joris Totté
Diplomaat & impactinvesteerder

Kris Goossenaerts
Financieel directeur Agricord

Maxime Defossez
Adviseur Sociaal en Circulair 

Ondernemen Provincie Antwerpen

Nikolay Dentchev
Professor of Entrepreneurship 

and Corporate Social 

Responsability VUB

Tine De Bock
Assistant Professor of Socially 

Responsible Marketing KULeuven

Nemen voor Trividend bestuursmandaat op bij klanten

Philippe Herbiet
Directeur Change-Crédal

Mark Suykens
Voormalig Algemeen Directeur 

VVSG

Willem Vereecken
Head Energy Inspection Fluvius

Wim Beazar
Voorzitter SOiF De Punt

Rudi Ceunen
Senior consultant Hefboom

Didier Breninckmeijer 
Impactinvesteerder
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Onze netwerkstrategie
Essentieel en zo krachtig Trividend kiest bewust voor een netwerkstrategie om meer 

en beter Sociale ondernemers te ondersteunen. 
Overheen de jaren bouwden we duurzame relaties uit met 
andere financiers en diverse ondersteuners. Zo bouwen we 
aan ons bereik en aan de best mogelijke ondersteuning van 
iedere Sociale ondernemer. Door in te zetten op Co-financiers 
(Linkerkant) en Win-win-samenwerkingen (Rechterkant). 
Een strategie waar Trividend in de toekomst aan vasthoudt.
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Trividend verschafte 2 achtergestelde 
leningen aan TWERK. 

Samen met Trividend Provincie 
Antwerpen, het Sociaal Investerings-
fonds, enkele privépersonen en 
bevriende organisaties, verschafte 
Trividend middelen om een 
strategische transformatie te realiseren 
en TWERK te laten doorgroeien naar 
een rendabel maatwerkbedrijf.   
 

Trividend thema’s:

SDG Alignment

Probleem
Mensen met autisme worden vaak 
met drempels geconfronteerd in 
een klassieke werkomgeving.

Oplossing
TWERK heeft een chocolade-atelier 
waarin mensen met autisme de juiste 
omkadering krijgen om volwaardig te 
kunnen meedraaien.  

TWERK kiest ook bewust voor grond-
stoffen die fairtrade gecertificeerd zijn. 
Zo zorgt ze ook voor goede arbeids-
omstandigheden van de cacaoboeren.

Impact
Een vaste job waar rekening gehouden 
wordt met de specifieke noden van de 
medewerkers met autisme. 
Dit zorgt niet alleen voor een inkomen, 
maar ook voor een groeiend eigen-
waardegevoel en structuur in het leven 
van de medewerkers.

Risico’s
1.  Holgoedfiguren zijn een sterk  
 seizoensgebonden product
2.  Nieuwe medewerkers hebben  
 veel tijd nodig om volledig 
 ingewerkt te worden
3. Focus op chocoladeproductie houdt 
 de afbouw van andere activiteiten in, 
 wat tot inkomstenverlies leidde

 

Resultaten
-  aantal doelgroepmedewerkers van 14 VTE in 2017 (20 M/V/X)  
 naar 20 VTE in 2021 (31 M/V/X)
-  fairtrade certificatie gerealiseerd in 2020 als een van de weinige kleine 
 chocoladebedrijven
-  omzet chocoladeverkoop van 158.000 EUR in 2014 over 446.000 EUR in 2017 
 naar 701.000 EUR in 2020

“Op TWERK ben ik door goede begeleiding professioneel chocolatier geworden. 
TWERK is er écht voor óns.”

Nick, uit Herentals
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Trividend investeerde samen met FPIM, 
Phitrust, Impact Capital & Change 2,5 
mio EUR in Becode BV.

Het doel van de financiering was 
het inzetten op het commercieel 
potentieel van BeCode om tegen 2024 
1.500 werkzoekenden per jaar op te 
leiden en meer recurrente inkomsten 
te genereren door samen te werken 
met bedrijven als HR-partner.
 

Trividend thema’s:

SDG Alignment

Probleem
Er is een grote nood aan medewerkers 
met IT-vaardigheden.
Er zijn ook veel verborgen talenten die 
niet voorbereid zijn op de eisen van 
de arbeidsmarkt. Naar schatting zijn er 
in België 4,5 miljoen werknemers die 
hun digitale vaardigheden moeten 
bijspijkeren om inzetbaar te blijven. 

Oplossing
BeCode VZW organiseert IT-opleidin-
gen die aansluiten bij de praktijk. Voor 
‘onontgonnen talenten’, zoals:
laaggeschoolden, langdurig werklozen,
-nieuwkomers, vrouwen, minder-
validen.
BeCode BV zorgt ervoor dat de 
afgestudeerden aan de slag kunnen bij 
één van de gelieerde werkgevers.
Daarnaast wil BeCode BV ook inzetten 
op reskilling van werknemers die al op 
de arbeidsmarkt actief zijn.

Impact
De opleiding en het zicht op een 
volwaardige job in de IT geeft de 
‘onontgonnen talenten’ stabiliteit, 
structuur en zelfzekerheid. 

Daarnaast zorgt BeCode voor 
diversiteit binnen organisaties, 
wat bijdraagt tot betere oplossingen 
die nauwer aansluiten bij de huidige 
maatschappij.

Risico’s
1.  Lange termijn effect op de loopbaan  
 van de cursist  
2.  Hybride structuur zorgt voor de  
 nodige complexiteit en risico’s
3. Afhankelijkheid van derden zoals 
 subsidiërende overheden, VDAB, 
 Forem & andere partners

Resultaten
-  aandeel ‘onontgonnen talenten’ in de opleiding: 91 %
-  aantal cursisten die binnen het jaar een job vonden: 71 % 
-  aantal gegeven opleidingen in België: 400 
 (Wallonië: 152, Vlaanderen: 120 en 128 Brussel: 128)
-  voorbeelden van bedrijven die in 2020 BeCoders inhuurden: 
 Alstom, Strivecloud, Accenture

“BeCode heeft me geholpen mijn weg te vinden in webontwikkeling, om mezelf open 
te stellen voor groepswerk en, het belangrijkste, goed te zijn in het zoeken op Google. 
Ik wist helemaal niets van het IT team van een software bedrijf, voordat ik met  
BeCode begon.”

Marianna, uit Antwerpen
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Resortecs haalde meer dan een 
miljoen  op om een eerste industriële 
demontageoven te bouwen om kledij 
recycleren op industriële schaal.

Trividend investeerde samen met PMV, 
Fashion For Good en onderneming kon 
ook rekenen op subsidies vanuit Vlaio.

Trividend thema’s:

SDG Alignment

Probleem
De mode-industrie is verantwoordelijk  
voor 5-10% van de wereldwijde 
CO2-uitstoot. Elke seconde wordt er 
in de wereld een vuilniswagen met 
textiel verspild. Ongeveer 30% van de 
geproduceerde kledingstukken blijft in 
magazijnen en komt nooit bij een klant 
terecht. Toch recyclen we minder dan 
1% van alle kledij. Dit is niet alleen een 
ramp voor het milieu. Het betekent ook 
jaarlijks $ 500 miljard verspilling aan 
materialen.

Oplossing
Resortecs ontwikkelde een naaigaren 
en knopen die smelten bij temperatu-
ren onder de 200 C°. Met als gevolg 
dat kledingstukken automatisch 
gedemonteerd kunnen door ze simpel 
op te warmen zonder kwaliteitsverlies. 

Dit maakt kleding-tot-kleding recycling 
mogelijk op industriële schaal – op een 
kosteneffectieve manier. 

Impact
‘Design for disassembly’ is de 
standaard in de mode-industrie.

Nagenoeg alle modeartikelen worden 
gerecycleerd door middel van 
efficiënte demontage- en 
recyclagetechnieken. 

Met als resultaat een drastische 
vermindering wereldwijd van de afval-
productie veroorzaakt door 
de mode-industrie.

Risico’s
1.  Zelf te hard willen lobbyen 
2.  Niet genoeg focus op exponentiële  
 groei
3. Te weinig aandacht voor de 
 communicatiestrategie

Resultaten
- % CO2 reductie (direct gerelateerd aan Resortecs)
- % verminderd waterverbruik (direct gerelateerd aan Resortecs)
- % van de kledingstukken geproduceerd met Resortecs
- % van de kledingstukken verzameld en gedemonteerd met Resortecs  
 (vanaf 2025)

“Resortecs is an important stepstone for circular fashion and is on its way to become 
the new standard”

Maive Rute, 
(Dep. Director General at EU Growth, European Social Innovation Competition 2020)
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Konligo haalde ruim 400.000 EUR op
om de groei te versnellen met haar 
schaarstructuren in de eventsector.

Trividend investeerde ondanks de 
covid-crisis, ruim 100.000 EUR samen 
met een aantal private investeerders 
die via LITA 300.000 EUR inbrachten. 
 
 

Trividend thema’s:

SDG Alignment

Probleem
De tijdelijke constructies in de event-
sector hebben een zeer grote 
ecologische voetafdruk.

Elk jaar werden er meer dan 
31.000 beurzen georganiseerd. 
Deze genereren 60.000 ton afval 
ter waarde van 1 miljard euro.

Oplossing
Konligo introduceerde een technolo-
gisch systeem van gerecycleerd 
aluminium dat hergebruik, veelzijdig-
heid en snelle installatie garandeert.

- Tijdsbesparing
- Kostenbesparing
- Optimale opslag en transport
- Vermindering van gegeneerd afval

Impact
De ecologische voetafdruk als 
belangrijk criteria bij events. 
Circulaire oplossingen zijn even 
goed of beter dan de standaard.
Dit moet er voor zorgen dat 
de impact op het milieu van 
tijdelijke constructies op events 
gemarginaliseerd wordt.

Risico’s
1.  Rem huidig business model 
 op de groei
2.  Weinig aandacht voor de  
 communicatiestrategie

 

Resultaten
- Aantal ton CO2 reductie (vanuit LCA)
- Hoeveelheid afval vermeden (door Konligo-oplossing)
- Het aantal keer gekozen wordt voor een Konligo-oplossing
- Het aantal keer een Konligo-oplossing gemiddeld gebruikt wordt

“Ik heb om eenvoudige redenen voor een Konligo structuur gekozen: het is zeer 
gemakkelijk te vervoeren, zeer gemakkelijk op te zetten en bovendien beantwoordt 
het esthetisch gezien perfect aan het kwaliteitsniveau dat wij aan ons evenement 
willen geven”

Jean-François Guillin
(organisator van My Garden Festival)
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Trividend verschafte een achter-
gestelde lening aan De Vlaspit VZW 
en vaardigt een bestuurder af..

Samen met het Sociaal Investerings-
fonds SIFO, verschafte Trividend 
zowel financiële als menselijke 
middelen (bestuurder) om een 
doorstart te maken en in te zetten 
op strategische keuzes.   

Trividend thema’s:

SDG Alignment

Probleem
Er is onvoldoende tewerkstelling
met mogelijkheden tot ontplooiing 
voor kwetsbare mensen en met 
maatschappelijke meerwaarde in 
de ruime regio rond het Hageland. 

Oplossing
De Vlaspit biedt werk en opleiding 
aan mensen met minder kansen op de 
arbeidsmarkt.

Door middel van enclavewerk, 
facilitaire dienstverlening (poets, 
groen- en grijsonderhoud, klussen), 
horeca, kaarsenatelier, kurkatelier 
en energiesnoeiers.

Impact
Waardevolle jobs op (mensen-)
maat en met maatschappelijke 
meerwaarde en groeikansen zijn 
de standaard.

Iedereen vindt de best passende job. 
Niemand valt nog uit de boot.

Risico’s
1.  Een veelheid aan activiteiten voor 
 een organisatie met beperkte 
 schaalgrootte
2.  Louter ‘Business as usual’, 
 geen strategische focus
3. De rendabiliteit in de diverse 
 business units staat onder druk

Resultaten
- Het aantal gecreëerde sociale tewerkstellingsplaatsen (direct en indirect).
- Het aantal cumulatief doorgestroomde medewerkers naar 
 het reguliere arbeidscircuit.
- Het aantal nieuwe medewerkers (sociale tewerkstelling)

“Goed dat de Vlaspit bestaat, als jullie niet bestonden moesten jullie uitgevonden 
worden.”

Phara De Aguirre, op bezoek bij de Vlaspit.
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• Financiering op maat

• Méér dan geld

• Ondersteuning om écht impact te maken

Cellebroersstraat 16B, 1000 Brussel

info@trividend.be
02 486 64 89
www.trividend.be

BE 0476 371 651 

Dit rapport is uitgewerkt met financiële steun van de Europese Commissie. 
Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Hét investeringsfonds  
voor sociale 
ondernemers 
sinds 2001 

investeren  inspireren  innoveren


