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De sector van de sociale investeringen en filantropie is minder gekend
maar daarom niet minder belangrijk: hij is goed voor 15% van de werkgelegenheid, en is zo de derde economische pijler naast traditionelere privé- en overheidsinitiatieven. De sociale economie groepeert zeer diverse
organisaties zoals vzw’s, ziekenfondsen, coöperatieven, ondernemingen
met een sociaal doel en stichtingen.
“Omdat ik constateerde hoe stichtingen een steeds belangrijker rol spelen, heb ik het Fonds InBev-Baillet Latour gecontacteerd met de vraag
voor de creatie van deze academische Leerstoel. Wij zijn immers het
onderzoekscentrum dat de meeste kennis ter zake bundelt in België”,
vertelt professor Jacques Defourny, directeur van het Centrum voor Sociale Economie van de HEC-ULG. De Leerstoel die in oktober 2013 werd
ingehuldigd biedt sinds februari 2014 de cursus ‘Filantropie: theorie en
praktijk’ aan. Een cursus met interfacultaire ambitie onder leiding van
Virginie Xhauflair, titularis van de Leerstoel aan de HEC-ULG, en promovendus Amélie Mernier. In de nabije toekomst zullen talrijke faculteiten
een gelijkaardige cursus of bepaalde modules ervan kunnen aanbieden,
gezien de grote verscheidenheid van de filantropische actiedomeinen
(medisch onderzoek, cultureel erfgoedbeheer, humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking, initiatieven ter ondersteuning van minderbedeelden, bescherming van de biodiversiteit, enz.).

Virginie Xhauflair
HEC-ULG Management school
T 0032 4 366 3116
E v.xhauflair@ulg.ac.be
W www.chaire.philantropie.be

Beter inzicht in de werking
van stichtingen
De cursus ‘Social Investment’ maakt deel uit van het programma ‘Master
in de Managementwetenschappen’ van de HEC-ULG, in de richting ‘Management van sociale ondernemingen.’ De behandelde thema’s zijn divers:
de filantropische actoren, management van stichtingen, de rol van ‘social
investment’ in onze economieën, ‘impact investing’ en de financiering
van de sociale, solidaire economie, nieuwe vormen van liefdadigheid, de
Social Impact Bond. “Ik heb Belgische professoren en experten gemobiliseerd voor de uitbouw van een netwerk rondom de Leerstoel. Het onderzoeksprogramma zal zich prioritair richten op de Belgische stichtingen
en de analyse van hun werkwijze. Het zal hen ook instrumenten en strategieën aanbieden om hun analyse- en managementcapaciteiten te versterken”, aldus Virginie Xhauflair.

210 onderzoekers in 50 landen
“Het Fonds InBev-Baillet Latour gaf de Leerstoel ook de kans om deel
te nemen aan een mondiaal project dat 210 onderzoekers uit 50 landen
verenigt. Het project vergelijkt de diverse modellen van sociale ondernemingen die wereldwijd opkomen, en bestudeert de ondersteunende rol
van stichtingen bij zulke initiatieven”, besluit Jacques Defourny.
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