WAT LEREN VAN ONZE
GRANTEES ?
BEVRAGING VAN ORGANISATIES EN INDIVIDUEN
DIE STEUN KREGEN IN 2015-2017

Samen werken aan een betere samenleving. Bij de Koning Boude
wijnstichting doen we dat onder meer door jaarlijks honderden
organisaties en individuen financieel te ondersteunen. Onafhanke
lijke jury’s en begeleidingscomités staan garant voor onafhankelijke
selecties. De Stichting evalueert de ondersteunde projecten en
individuen op hun impact. Op die manier kunnen we onze aanpak
en werkmethodes finetunen en bijsturen.

TOTAALBEDRAG EN AANTAL GRANTS
IN DE PERIODE 2015-2017

Maar wat denken de grantees zelf?
Hoe ervaren zij de realisatie van hun project?
En de samenwerking met de Stichting?
We vroegen het in een online enquête. 56% van
de grantees reageerde. De resultaten van die
enquête en extra cijfermateriaal vindt u hier.

STEUN AAN ORGANISATIES EN AAN INDIVIDUEN
MET LEIDERSCHAPSKWALITEITEN

2015

2016

2017

Type grantees

2015

2016

2017

Grantbudget EUR

34.855.199

41.937.759

44.064.387

individuen

264

300

273

Totaal grants

2.077

2.211

2.559

organisaties

1.813

1.911

2.286

VEEL KLEINE, MAAR OOK GROTE ONDERSTEUNINGEN

STEUN AAN 28% KLEINE
EN 72% GROTERE ORGANISATIES

AANTAL
1500

1.607

1.589

31%

1000

22%

kleine organisaties
met 1 tot 10
werknemers

1.245
1.048
884

organisaties met
11 tot 50
werknemers

500

Aantal
werknemers per
ondersteunde
organisatie

204

> 100.000 EUR

> 20.000 EUR < 50.000 EUR

> 10.000 EUR < 20.000 EUR

> 5.000 EUR < 10.000 EUR

> 2.500 EUR < 5.000 EUR

< 2.500 EUR

Bedrag van
de grants
voor de periode
2015-2017

> 50.000 EUR < 100.000 EUR

268

0

28%

kleine organisaties
zonder personeel

19%

organisaties met
meer dan 51
werknemers

WIE IS HET DOELPUBLIEK VAN DE ONDERSTEUNDE ORGANISATIES EN INDIVIDUEN?
Volgens een extrapolatie bereiken alle ondersteunde organisaties en individuen samen jaarlijks minstens 260.000 mensen.

De belangrijkste doelgroepen zijn kinderen, jongeren,
mensen in armoede en kwetsbare groepen

Welke veranderingen brengen
grantees teweeg bij hun doelgroepen?

28%

Jongeren

46%

Meer welbevinden

27%

Kinderen

43%

Betere sociale integratie

22%

Mensen in armoede

38%

Meer vaardigheden

16%

Breed publiek

33%

Grotere kennis van een onderwerp

15%

Families

25%

Wijziging in gedrag

13%

Mensen met een beperking

19%

Betere gezondheid

12%

Personen met buitenlandse origine

10%

Verbeterde economische situatie

11%

Vrouwen

9%

Zieken of patiënten

7%

Mannen

5%

Ouderen

6000 €

18%

is het gemiddeld bedrag
van een ondersteuning.

zijn grantees die vooral in Europa
en Afrika actief zijn.

64%

zijn initiatieven waarmee een
grantee nieuwe paden betreedt.

75%

van de initiatieven was
dode letter gebleven zonder
de ondersteuning van de Koning
Boudewijnstichting.

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht
bij te dragen tot een betere samenleving. De
Stichting is in België en Europa een actor van ver
andering en innovatie in dienst van het algemeen
belang en van de maatschappelijke cohesie.

17 UUR

is de gemiddelde tijd die nodig is voor
een grant: 6 uur voor de aanvraag
procedure en 11 uur voor opvolging
(administratie, boekhouding,
rapportering). Voor kleinere
bedragen is dat minder.

93%

van de ondersteunde organisaties
en individuen communiceren over
hun grant. Ze zien het als een
kwaliteitslabel. Vaak is een grant
ook een hefboom naar
bijkomende financiering.

Meer info?
Download of bestel het gratis rapport
‘Leren van grantees 2015-2017’
via www.kbs-frb.be

Ze zet zich in om een maximale impact te reali
seren door de competenties van organisaties
en personen te versterken. Ze stimuleert doel
treffende filantropie bij personen en onderne
mingen. De Koning Boudewijnstichting is een

www.kbs-frb.be

|

stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in
1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.
Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun gewaardeerde steun.
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