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Presentatie  

 

De Pulse Foundation 

De Pulse Foundation verenigt verscheidene ondernemersfamilies met een gemeenschappelijke visie: 
dankzij de werkgelegenheid die het schept, de waarde die het creëert en de innovatie en creatie die het 
stimuleert, is het ondernemerschap het antwoord op veel van de maatschappelijke uitdagingen van 
vandaag en morgen en de conditio sine qua non voor onze welvaart. 
 
Het is dan ook de ambitie van de Foundation om de ondernemerscultuur van jongs af aan te stimuleren 
en bevorderen, elke ondernemer in elke fase van zijn avontuur te begeleiden en van ons Belgische 
ecosysteem een model van succes en uitmuntendheid te maken. 
Daartoe heeft de Pulse Foundation 6 hindernissen voor het ondernemerschap geïdentificeerd, die ze wil 
aanpakken. (Ondernemingscultuur, administratieve moeilijkheden, toegang tot de markt en kapitaal, 
aanwerving van talent, internationalisering, tweede kans)  
 
Deze projectoproep is gericht op de ‘tweede kans’, die ondernemers in moeilijkheden (prefaillissement, 
faillissement, postfaillissement) in staat moet stellen om de zaken beter aan te pakken om ofwel een 
faillissement te voorkomen ofwel opnieuw te kunnen opstarten met een nieuw project.  
De Pulse Foundation wil 3 à 4 projecten steunen die de barrière van de ‘tweede kans’ willen 
doorbreken.  
 

Voor wie?  

Deze projectoproep is bedoeld voor non-profitstructuren (vzw’s, stichtingen enz.) die zich bezighouden 
met de ondersteuning van het ondernemerschap.  
 

Acceleratorprogramma. 

Naast de financiële steun van de Pulse Foundation voor het project verbinden alle winnaars zich tot de 
deelname aan een ‘Acceleratorprogramma’ (vanaf de lente van 2022). Met dat programma willen wij de 
organisaties die we bijstaan in staat stellen om ook na onze steun voor dit ‘second chance’-project 
verder te groeien en zich te ontplooien.  
 

Timing 

Lancering van de oproep 10/10/2021 
Afsluiting 15/11/2021 
Bekendmaking van de winnaars: februari 2022 

 
Selectiecriteria 

 

Preselectie 

 

De preselectie van de ingediende dossiers zal gebeuren op basis van de volgende criteria:  

- Het dossier moet correct en volledig worden ingevuld, in het Nederlands, Frans of Engels, en 

worden ingediend ten laatste op 15/11/21 om 23.59 uur. 

- Het dossier moet duidelijk de startdatum van het project vermelden. 

- Het dossier moet duidelijk aantonen dat de organisatie de voorgestelde methodologie beheerst 

en een gedetailleerde kennis heeft van het ondernemingsecosysteem.  

- Het dossier moet een gedetailleerd financieel plan bevatten. 

- De methode voor de evaluatie van de impact van het project moet gedetailleerd worden 

beschreven in het dossier.  

 

Dossiers die niet voldoen aan die criteria of waarin een van de gevraagde elementen ontbreekt, 

zullen niet ter beoordeling aan de jury worden voorgelegd. 
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Selectie  

 

De selectie van de ingediende dossiers zal gebeuren op basis van de volgende criteria:  

 

- de overeenkomst van het project met de geest en waarden van de Pulse Foundation: het 

ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van het ondernemerschap in België;  

- de ondernemende aanpak van het project en de organisatie erachter;  

- het multiplicatoreffect van het project: het moet als model kunnen dienen voor andere 

dienstverlenende organisaties; 

- de integratie van het project en de structuur in het ondernemingsecosysteem;  

- de duurzaamheid van het project: het dossier moet aantonen dat de initiatiefnemer het project 

in de toekomst wil voortzetten door duurzame financiële middelen te zoeken voor het vervolg 

van het project na de steun van de Pulse Foundation; 

- de duurzaamheid van de structuur die het project draagt (financiële middelen en human 

resources);  

- de impact die het project zal hebben op het vermogen van ondernemers om opnieuw op te 

starten na een faillissement, de perceptie van een faillissement, of elk ander relevant project 

rond dit thema.  

 

 
Selectieprocedure 

- Een eerste selectie van de dossiers zal plaatsvinden binnen de twee weken na de deadline 

voor het indienen van een project. 

- Voor de projecten die worden geselecteerd, zal een afspraak worden gemaakt om bijkomende 

informatie te verzamelen (november-december 2021). 

- De dossiers zullen vervolgens worden voorgelegd aan een jury van deskundigen (januari 2022). 

- De keuze van de laureaten zal worden voltooid door de board van de Pulse Foundation 

(midden februari 2022).  

 
Financiële steun 

De Pulse Foundation wil 3 à 4 projecten steunen gedurende een periode van 3 jaar.  
 
Er is in totaal € 580.000 om op 3 jaar te verdelen over die 3 à 4 projecten (€ 250.000 in 2022, € 180.000 
in 2023 en € 150.000 in 2024). Dat bedrag zal over de projecten worden verdeeld naargelang van hun 
kwaliteit en impact, naar goeddunken van de Pulse Foundation. 
 

 

Contactgegevens en aanvullende informatie 

 

Benoit Fiévez - info@pulsefoundation.be – 0478/25.43.11  

 

 
Indieningsprocedure 

 
De dossiers moeten ten laatste op 15/11/21 om 23.59 uur worden ingediend via een e-mail naar 
bf@atanor.be.  
 
Als de bijlagen bij uw e-mail meer dan 5 GB bedragen, verzoeken wij u ons uw kandidatuurdossier met 
bijlagen te bezorgen via een gespecialiseerde e-maildienst naar keuze (WeTransfer, MailBigFile enz.). 
  

mailto:info@pulsefoundation.be
about:blank
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FAQ 

 

1. Uitgaven die in aanmerking komen voor vergoeding 

 

Alle uitgaven die rechtstreeks verband houden met het project. Algemene kosten / 

administratiekosten kunnen in de begroting worden opgenomen met een maximum van 8%. 

 

2. Maturiteit van het project  

 

We zijn op zoek naar projecten met een reeds voltooid proof of concept. We staan echter open 

voor steun aan 1 seed- of starterproject, op voorwaarde dat het bijzonder relevant is. 

 

3. Geografie 

 

We willen projecten steunen die volledig of gedeeltelijk in België zullen lopen. In het buitenland 

uitgevoerde projecten komen niet in aanmerking.  

 

4. Kan ik een project indienen als mijn maatschappelijke zetel in het buitenland is 

gevestigd, maar mijn project in België zal worden uitgevoerd? 

 

Ja, maar de plaatselijke aanwezigheid zal worden onderzocht tijdens de analyse van het dossier.  

 

5. Moet ik de btw opnemen in mijn begroting? 

 

Als uw organisatie de btw niet terugvordert, moet u de prijzen ‘inclusief btw’ opnemen in de 

begroting. Als de btw wordt teruggevorderd, moet u een begroting exclusief btw indienen. 
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Informatie die in uw aanvraagdocument moet worden opgenomen  
 

1. Indienende organisatie 
 

- Naam  

- Rechtsvorm  

- Volledige contactgegevens (adres maatschappelijke zetel, telefoonnummer, e-mailadres, 

website)  

- Ondernemingsnummer 

- Oprichtingsdatum 

- Bankrekeningnummer (IBAN + BIC) 

- Samenstelling van de raad van bestuur (namen + officieel mandaat) 

- Aantal VTE's  

- Bestaat er een document waarin de respectieve rollen van de raad van bestuur en het 

management worden beschreven? Zo ja, gelieve het als bijlage bij te voegen. 

- Financieel plan (van de volledige organisatie):  

 

*Gelieve elke financieringsbron > € 30.000 te vermelden 

 

 

2. Project 
 

- Titel van uw project 

- Elevator pitch: geef in maximaal 5 regels een korte beschrijving van uw project 

- Kalender 

o Startdatum van uw project (mag vroeger zijn dan de indieningsdatum van het dossier) 

o Geplande einddatum van uw project 

- Begroting: samenvatting 

 2022 2023 2024 

Totale kosten van het project     

Bedrag gevraagd aan de Pulse Foundation    

Andere financiers*    

- Financier 1    

- Financier 2    

- Eigen kapitaal    

- Niet-gefinancierd saldo in dit stadium    

*Gelieve elke financier van > € 10.000 te vermelden die het project zal medefinancieren 

  

 2021 2022 2023 

Totale geraamde begroting van uw organisatie    

Indien financiering verkregen is *     

• Bron 1    

• Bron 2    

• ...    

Niet-gefinancierd saldo op deze datum    
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- Businessmodel  

 

Presenteer het businessmodel van uw project met behulp van de BMC-matrix.   

 

 

 

- Gedetailleerde begroting. Gelieve een bestand met de gedetailleerde begroting van het project 

bij te voegen. Die begroting moet ons in staat stellen het aandeel van de personeelskosten, de 

kosten van de activiteiten en de administratiekosten te bepalen.  

- Welk(e) impact(s) beoogt u met dit project?  

- Hoe zult u de impact meten?  

- Geografisch bereik: waar zal uw project actief zijn? 

 

3. Projectverantwoordelijke  

 

- Wie is verantwoordelijk voor het project?  

o Naam en voornaam 

o Functie  

o Link naar zijn of haar LinkedIn-profiel 

- Waarom is dit de juiste persoon om het project te leiden?  

 

4. Conclusies 

 

- Waarom moeten wij uw project steunen?  

 

5. Bijlagen 

 

Gelieve als bijlage bij te voegen:  

a. de statuten van uw organisatie; 

b. de recentste gepubliceerde jaarrekeningen; 

c. de beschrijving van de rollen van de raad van bestuur en het management, als een 

dergelijk document bestaat; 

d. de gedetailleerde projectbegroting.  


