VRIJWILLIGERSOPDRACHT
BESLISSER OP HET KREDIETCOMITÉ
- MICROSTART ANTWERPEN (M/V) MicroStart helpt mensen met meer ideeën dan geld en wil mensen het recht geven op economisch initiatief.
microStart probeert dit mogelijk te maken door enerzijds het aanbieden van professionele microkredieten tot
15.000€ voor starters en gevestigde ondernemers die niet terecht kunnen bij de traditionele financiële
instellingen. Anderzijds door het aanbieden van gratis professionele begeleiding (individueel en in groep, voor en
na de opstart.) Daarnaast tracht microStart mee te bouwen aan een gunstig ondernemersklimaat binnen België,
ook voor micro- en kleine ondernemingen. MicroStart telt 30 werknemers en kan rekenen op de steun van meer
dan 150 actieve vrijwilligers.
Sinds zijn oprichting in 2014 heeft microStart 18.504 (kandidaat) ondernemers ontvangen en bijna 4000 kredieten
verstrekt. Hierdoor werden 3000 nieuwe jobs gecreëerd (waarvan 1450 starters.) Daarnaast gaf mS meer dan
4000 begeleidingsacties aan meer dan 1350 unieke personen in België.
In 2017 heeft microStart een impactstudie laten uitvoeren naar haar werking en dit zijn de 4 belangrijkste
conclusies:
1. 84% is na twee jaar nog steeds aan het werk (78% als zelfstandige / 9 % in loondienst.)
2. 75% van de starters bouwt een duurzame zaak uit.
3. Elke ondernemer, gefinancierd door microStart, creëert 1,6 jobs.
4. Voor elke euro geïnvesteerd via microkrediet krijgt de gemeenschap na twee jaar 4 euro terug.

DOEL VAN DE OPDRACHT
Samen met de andere leden van het kredietcomité en de regionale verantwoordelijke beslissen over het al dan
niet toekennen van een professioneel microkrediet. Je waakt samen met de andere leden over het naleven en
volgen van de krediethandleiding en de procedures binnen microStart. Het uitvoeren van een kwalitatieve
analyse van de kredietdossiers die door de adviseurs worden voorgesteld is het belangrijkste aspect van het
takenpakket (dit op basis van de 5 C’s of good credit; haalbaarheid, persoon & parcours,
terugbetalingscapaciteit, kapitaal, borgstellingen, doel investering etc.).

MODALITEITEN EN INHOUD

Inhoud

•
•
•
•

Timing

Tools

•
•
•
•

•
•

Deelnemen aan de kwalitatieve analyse en besluitvorming van de kredietdossiers.
Instaan voor kwalitatieve bespreking en risicoanalyse van de dossiers.
De regels en procedures in acht houden (krediethandleiding…) en rekening houden
met de missie en visie van microStart.
Bij aanvang en tijdens het mandaat enkele instructie-gesprekken en
begeleidingsacties met adviseurs en vrijwilligers volgen om voeling en inzicht te
krijgen & behouden met het doelpubliek, missie en visie van mS.
Deelnemen aan het trimestriële risico-comité (lokaal & nationaal).
Deelnemen aan lokale of nationale vergaderingen & opleidingen voor vrijwilligers.
Mandaat van 3 jaar. (Mandaat wordt om de 3 jaar herbekeken).
Minimale aanwezigheid: ½ dag per week gedurende het kredietcomité (maandag
voormiddag: 9u30-11u - afhankelijk van het aantal dossiers) + voorgaande
voorbereiding kredietdossiers
Krediethandleiding
Salesforce (CRM-systeem met toegang, analyse en goed- en afkeuring van
dossiers)

VEREIST PROFIEL

Vaardigheden
Sterk analytisch vermogen
Kritisch vermogen, gezond verstand
Ervaring in de financiële sector of banksector is een
plus
Het begrijpen van ons doelpubliek, inzicht in de
leefwereld van de micro-ondernemer

WEDERZIJDS ENGAGEMENT

Beschikbaarheid & engagement
•
•

Vrijwillig engagement van 3 jaar.
Beschikbaarheid: ongeveer een dag per week
(comité, voorbereiding, vergaderingen)

Wat microStart u aanbiedt
•

•

•

•

Opleidingen door microStart: missies & waarden
van microStart, tools, werking, traject van de
ondernemer, coaching en uitdagingen van onze
doelgroepen, immersietraject… Mogelijkheid tot
deelname aan andere cursussen (handelshuur,
boekhouding…)
Vergaderingen en evenementen (3 tot 4 keer per
jaar) om andere vrijwilligers te ontmoeten en
ervaringen uit te wisselen.
Deel uitmaken van een dynamisch en
gemotiveerd (vrijwilligers)team
Feedback vrijwilligers: Een duidelijk merkbare
sociale impact (bijdrage aan de socioprofessionele integratie en armoedebestrijding)
binnen een dynamisch en gemotiveerd team,
een aangename omgeving om in te werken

INTERESSE?
Neem contact op met:
Regio manager Sofie Beunen op +32 (0) 483 70 54 98 of via mail: sofie.beunen@microstart.be

