
 

C-lever.org C-lever_concept_Ned_2017 06 12.docx blz. 1 / 3 

 
 

C-lever.org 
Collaborative leverage towards inclusive development 
 
 
Over ons 
 

C-lever.org is een sociale onderneming die steunt op een internationaal collaboratief netwerk van 
toegewijde deskundigen, actief rond inclusieve ontwikkeling op organisatorisch, institutioneel, 
sociaaleconomisch, cultureel en ecologisch vlak. Vanuit een stimulerend en ondersteunend 
platform, leveren wij sociaal innovatieve oplossingen waarvan zowel onze klanten als de 
gemeenschappen waarvoor we werken profiteren. Bovendien herinvesteren we 60% van onze 
nettowinst in veelbelovende en duurzame ontwikkelingsinitiatieven. 

 
Onze visie 
 
We geloven dat we mensen en organisaties in staat kunnen stellen te investeren in positieve 
verandering, voor henzelf en hun families, voor de organisaties waarvoor ze werken, voor de 
gemeenschappen die hen omringen en voor de planeet. We vertrouwen erop dat we samen slimme 
oplossingen kunnen bedenken en toepassen voor problemen die om onze betrokkenheid vragen. 
 
We zijn ervan overtuigd dat sociaal en inclusief ondernemerschap en/of impact financiering in veel 
gevallen een adequaat kader biedt voor het creëren van betere levensomstandigheden en van een 
duurzame ontwikkeling. 
 
Onze waarden 
 
Sociale, milieugerichte inclusieve ontwikkelingen en innovatie komen bij ons op de eerste plaats. 
Gericht op positieve veranderingen, willen wij een hefboom-rol spelen voor de bekwaamheden, 
ideeën en projecten van onze belanghebbenden. Op die manier ondersteunen en versterken we 
initiatieven die bijdragen tot een rechtvaardigere, eerlijkere en duurzamere samenleving. 
 
We engageren ons om betrouwbare, oprechte en open professionele relaties op te bouwen met alle 
belanghebbenden: onze klanten, partners, geassocieerde experten en de gemeenschappen 
waarmee we samenwerken. Onze leidraad is: eerlijkheid, integriteit en transparantie. 
 
We geloven rotsvast in de wederzijdse versterking van de bekwaamheden van al onze 
belanghebbenden en geven aan deze wederkerigheid een prioritaire plaats bij het bepalen van onze 
aanpak en het uitbouwen van onze relaties. 
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Onze missie 

We leveren hoogkwalitatieve adviezen en ‘waar voor je geld’ voor de publieke sector en social profit 
organisaties. We ondersteunen private sector organisaties in hun streven naar maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. We ondersteunen en beheren projecten, programma’s en fondsen. We 
nemen zowel het belang van onze klanten als het welzijn van de gemeenschappen waarin we 
werken ter harte. We dragen bij tot inclusieve verbeteringen en ontwikkelingen op organisatorisch, 
institutioneel, sociaaleconomisch, cultureel en ecologisch vlak. Bovendien zetten we onze collectieve 
positieve krachten in voor het ondersteunen en versterken van sociaal inclusief ondernemerschap. 
 
Waarvoor we staan 
 
Onze klanten genieten van hoogwaardige diensten geleverd door betrouwbare, waardengedreven 
deskundigen die een optimale prijs-kwaliteit verhouding bieden. Door samen te werken met onze 
klanten en door de interne bekwaamheden en sterktes van hun organisaties te optimaliseren, 
leveren we slimme en innoverende oplossingen en aanzienlijke verbeteringen die zowel onze 
klanten als hun betrokken partijen ten goede komen. 
 
Onze partners en geassocieerde experten genieten van een stimulerend professioneel netwerk en 
van een wederzijds ondersteunende en waardengedreven organisatie. Samen geven we de middelen 
aan deskundigen om verder te reiken dan de grenzen van een kortzichtige commerciële aanpak. We 
stellen een platform ter beschikking dat de krachten bundelt van gelijkgezinde deskundigen die 
streven naar hoogkwalitatief werk en inclusieve ontwikkeling tegen een eerlijke vergoeding. 

We delen onze kennis en expertise, verschaffen elkaar pertinente feedback en kwaliteitscontrole en 
stimuleren stelselmatig de verbetering van onze individuele en gedeelde bekwaamheden. We 
moedigen jonge professionele mensen met een hoog potentieel aan die kunnen genieten van een 
gepersonaliseerde coaching van onze senior specialisten.  

Onze gezamenlijke sterktes en succesvolle verwezenlijkingen stellen ons ook in staat om 
grootschaliger opdrachten en uitdagender projecten aan te pakken. Zo verbreden we de draagwijdte 
van opportuniteiten voor onze partners en geassocieerde experten. Samen kunnen we meer dan 
alleen. 

Binnen ons platform laten we intrapreneurship toe en verschaffen we versterkende ondersteuning 
aan individuele en collectieve initiatieven die overeenkomen met onze visie en missie. Binnen onze 
organisatie verdelen we de opbrengsten op een eerlijke en transparante wijze die overeenstemt met 
onze win/win- en meerwaarde principes.  
 
Onze bijdrage tot inclusieve ontwikkeling omvat en gaat verder dan de meerwaarde gerealiseerd 
door onze betaalde opdrachten. 

Vooreerst, met ons betaald werk, streven we naar betekenisvolle, dikwijls indirecte, bijdragen tot de 
effectieve realisatie van de sociale, ontwikkelings-, ecologische en andere objectieven van onze 
opdrachtgevers. We verhogen de capaciteit van onze klanten om rekening te houden met de 
waarachtige belangen van hun betrokken partijen. 

Bovendien investeren we 60% van de nettowinst van C-lever.org in (steun aan) sociale vooruitgang 
en inclusieve ontwikkeling. Zo verlenen we kapitaal en professionele steun aan (startende of reeds 
opkomende) sociale ondernemingen en inclusieve bedrijven waarin we geloven. We steunen en 
begeleiden ook waardevolle sociale ontwikkelings-initiatieven. Om onze impact te maximaliseren 
ondersteunen we voornamelijk veelbelovende, duurzame en inclusieve ontwikkelingsinitiatieven. 
Bovendien gebruiken we onze contacten, ideeën en goede reputatie als hefboom voor het 
genereren van bijkomende financieringsopportuniteiten en steun voor deze waardevolle 
initiatieven. 
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Hoe zullen we onze nettowinst aanwenden  

 

We geloven dat C-lever.org op deze wijze tegemoetkomt aan de noden en ambities van zijn 
betrokken partijen, partners en geassocieerde experten. We mikken op overtuigende resultaten die 
ons toelaten te groeien en meer enthousiasme en initiatieven te genereren voor waardevolle 
inclusieve doelstellingen. 
 
Voor meer informatie kunt u steeds bij ons terecht: 

 

Adres:  m-Village, Paleizenstraat 44 (bus 66), 1030 Brussel, BELGIE 

Telefoon: 0032 (0)2 290 28 19 

E-mail: info@c-lever.org   

N° onderneming – N° btw: 0671900192 

Website: www.c-lever.org   

 

20% 
gereïnvesteerd 
in C-lever.org

30% geïnvesteerd 
in inclusieve 

bedrijven

30% voor steun 
aan sociale en 
ontwikkelings-

initiaieven

20% dividend 
voor de C-
lever.org 

aandeelhouders
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