
Ondersteuning op maat - wegwijzer 
 
Onderstaand vind je een lijst van organisaties die ondersteuning bieden aan sociaal-
culturele vzw’s op het vlak van hun bestuurlijke capaciteit, om sterke plannen te maken 
voor de organisatie of werking in Brussel, en het zakelijk beheer van de vzw te 
versterken.  
 
Met deze lijst willen we jullie wegwijs helpen doorheen het landschap van 
bedrijven/organisaties met de nodige expertise om jullie te ondersteunen in dit kader. 
De lijst is een verzameling van organisaties waar we of zelf al mee samenwerkten in dit 
kader, aangevuld met enkele verwijzingen door partnerorganisaties. Deze lijst is niet-
exhaustief, noch bindend.  Het staat je dus vrij om bij (andere) organisaties aan te 
kloppen voor een ondersteuning op jullie maat.  
 
Tip: 
Bij de vraag naar een prijsofferte, formuleer je best je vraag naar ondersteuning zo 
scherp mogelijk, zodat de aanbieder(s) aan wie je een offerte vraagt, zowel een prijs als 
plan van aanpak kan voorstellen, op maat en antwoord van jouw vraag, op basis 
waarvan je kan beslissen met wie je graag wil samenwerken in dit kader. 
 
 

Strategie, veranderingsprocessen, beleidsplanning,…  
 

Algemeen 

 Socius www.socius.be 

Scwitch www.scwitch.be 

Strategies & leaders www.strategiesandleaders.com 

Idea Consult https://ideaconsult.be/nl/ 

Koen Vandyck www.koenvandyck.be/nl 

Sandra Coumans http://culturelehic.eu/nl/ 

Vonneke Beeker https://vonn.be/  
Zie ook https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/freelancers-begeleiding-beleidsplanning 
Met vermelding van (en meer info over): 
 De verenigingscoach www.deverenigingscoach.be 

Coaster Consulting www.coasterconsulting.be 

Reputations www.reputations.be 

Kessels & Smit www.kessels-smit.be/nl/voor-
organisaties 

Veerle Geets www.veerle-geets.be 

Levuur http://levuur.be 

Gil Geron www.gilgeron.be 

Twisted Studio www.twistedstudio.be 
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Of eerder thematisch? 
 

Zakelijk beheer 

 Socius radar.socius.be 

Tijs Vastesaeger www.doenker.be 

Cultuurloket (specifiek 
voor cultuursector) 

www.cultuurloket.be 

Dynamo – VSF 
(specifiek voor 
sportclubs)  

dynamoproject.be 

Clubgrade (specifiek 
voor sportclubs) 

https://www.vlaamsesportfederatie.be/faq/wat-
is-clubgrade 

Gelijkheid, participatie, inclusie, diversiteit 

 Demos www.demos.be 

Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap, en meer specifiek ‘het verhaal van impact’ 

 De Sociale 
innovatiefabriek 

www.socialeinnovatiefabriek.be 

Samenwerken en professionaliseren van netwerken 

 Pronet – Artevelde 
Hogeschool 

sites.arteveldehogeschool.be/pronet 

Sports Business 
Network (specifiek 
voor sportclubs) 

https://www.sbn.vlaanderen/ 

Werkingen met vrijwilligers 

 Vrijwilligerswerkwerkt https://vrijwilligerswerkwerkt.be/  

Ethisch verantwoord sporten 

 ICES (specifiek voor 
sportclubs) 

http://www.ethicsandsport.com/  
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