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Partners  

- Hefboom CVBA 

- Trividend Provincie Antwerpen CVBA 

Beschrijving project  

Trividend is in 2001 opgericht als een investeringsfonds voor de sociale economie in Vlaanderen, 

België. Dankzij de steun van de Vlaamse Overheid kan Trividend zich focussen op early stage 

investeringen en kleine tickets (50k€ tot 450k€). Door haar combinatie van investeringen in early 

stage ondernemingen, kleine tickets en sociale impact biedt Trividend financiering in een niche 

waarin weinig aanbod ontwikkeld wordt. 

Sinds een aantal jaar zet Trividend in op hernieuwde groei. Een kapitaalverhoging in 2019 zorgde 

voor extra middelen om deze groei mogelijk te maken. Het door EaSI gefinancierde project ‘Investing 

in the future of social economy in Flanders ‘ liet, samen met co-financiering door Vlaanderen, toe 

om de organisatie op alle vlakken te versterken. Dit was nodig om de ambitie waar te maken om zich 

volledig te kunnen richten op de groei van de portefeuille en de ondersteuning en opvolging van de 

bedrijven in portefeuille. 

Deze actie liet Trividend toe om haar zichtbaarheid aanzienlijk te vergroten bij de sociale economie 

en sociale ondernemers in het algemeen. Naast het vergroten van de eigen zichtbaarheid, heeft 

Trividend ook ingezet op het voorbereiden van sociale ondernemingen op externe investeringen, het 

professionaliseren van de interne werking en het versterken van het ondersteunend ecosysteem. 

Daarom zijn verschillende werkpakketten gericht op het verminderen van de transactiekosten voor 

de hele sociale financieringsmarkt. 

Het project omvat 7 werkpakketten (WP): 

- Ontwikkeling van een onlinetool voor ondernemingen in de sociale economie om hen te 

helpen de beste financier te vinden  

- Benchmarkinginstrumenten voor sociale-economieondernemingen  

- Collectieve ondersteuning van sociale ondernemingen  

- Individuele ondersteuning van sociale ondernemingen 

- Efficiëntere investeringsanalyse en contractering  

- Impact management 

- Internationale kennisdeling  

Contactpersoon  Pieter-Jan Van de Velde – pieter-jan@trividend.be 

 


