
  

Netwerk Rentevrij cvba so 

Vooruitgangstraat 333/9 

1030 Brussel 

 

 

Brussel, 31-12-2009 

 

 

Betreft: Beschrijving haalbaarheidsstudie Rentevrije Leningsfondsen 

 

Opdracht uitgevoerd door de eenmanszaak ClientCatch, Lucas Smits van 

Waesberghe 

 

- Beknopte beschrijving opdracht 

De Vlaams Minister van Sociale Economie gaf een opdracht aan Netwerk 

Rentevrij tot het uitvoeren van “een haalbaarheidsonderzoek naar het 

opzetten van Rentevrije leningsfondsen voor derden”. 

 

De opdracht bestond erin om diverse instanties te bevragen rond hun 

bereidheid om rentevrij kapitaal ter beschikking te stellen aan de non-profit 

sector. Het gaat hier vooral om duurzame sociale, culturele en ecologische 

initiatieven. Verder werd onderzocht volgens welk businessmodel dit kapitaal 

ter beschikking kan gesteld worden. 

 

Netwerk Rentevrij besteedde een deel van de opdracht uit aan de firma  

ClientCatch. 

 

- Overzicht van de activiteiten 

Lucas Smits van Waesberghe werkte gedurende de periode 1/2/09 tot 31/12/09 

gemiddeld 28u per week aan deze opdracht. Standplaats = secretariaat van 

Netwerk Rentevrij.  

o Er werd een adviesgroep samengesteld, die maandelijks samenkwam 

en als klankbord fungeerde. 

o Lucas onderzocht 5 andere rentevrije fondsen in Nederland en België, 

en formuleerde aanbevelingen op basis van deze fondsen. 

o Samen met de coördinator van Netwerk Rentevrij werden een 80-tal 

gesprekken gevoerd met diverse bedrijven, organisaties en stedelijke, 

provinciale en Vlaamse overheden.  

o Op basis van de gesprekken werden de krijtlijnen 4 concrete fondsen 

uitgewerkt.  



o Tenslotte werkte Lucas een businessplan uit voor het opzetten van een 

concreet fonds, het Antwerps Cultuur Fonds, dat kan dienen als 

sjabloon voor andere fondsen. 

 

 

- Evaluatie van de opdracht 

Het Antwerps Cultuur Fonds bleek als rentevrij leningsfonds het meeste 

levensvatbaarheid te bezitten. Er werd mede dankzij Lucas een bedrag van € 

200.000,- voor de werking van dit fonds toegezegd. Daarnaast gaven enkele 

culturele organisaties in Antwerpen aan het fonds, inhoudelijk en materieel 

bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van de locatie, te willen 

ondersteunen. 

 

Lucas voerde de opdracht op een creatieve en vastberaden manier uit.  

Hierbij sprak hij zijn persoonlijk netwerk aan, waardoor het project kon 

voorgesteld worden bij de beslissingsmakers van diverse bedrijven, 

organisaties en overheden. 

 

Lucas is bijzonder gedreven en komt altijd de gemaakte afspraken 

onmiddellijk na. Hij gaat pro-actief op zoek naar opportuniteiten of andere 

voorbeelden. Dit leidde tot het hoog aantal gesprekken tijdens het afgelopen 

jaar. 

 

Als collega is Lucas zeer betrouwbaar, open en optimistisch ingesteld. Lucas 

vond het midden tussen de commerciële opdracht en het werken in onze non-

profit omgeving. 

 

Vanuit Netwerk Rentevrij kunnen wij Lucas Smits van Waesberghe dan ook hard 

aanbevelen als uitvoerder van creatieve opdrachten en als collega. 

 

 

Voor Netwerk Rentevrij, 

 

Frederik Matthijs, coördinator 

 

 

 

 

 

 

 


