Een weg naar professionele integratie
voor werkzoekenden

23%
van de door microStart gefinancierde ondernemers
hebben geen job op het moment van de financieringsaanvraag

EENVOUDIGE EN TOEGANKELIJKE DIENSTEN OM DE OBSTAKELS
NAAR ONDERNEMERSCHAP TE OVERWINNEN
Voor werkzoekenden is het starten van een zaak, en dus het creëren van een eigen job,
een alternatief dat professionele integratie mogelijk maakt. Het is een manier voor hen
om financieel onafhankelijk te worden, om hun professioneel lot weer in eigen handen
te nemen, maar ook om hun dromen waar te maken.
Ook al kunnen werkzoekenden geïnteresseerd zijn door het ondernemerschap, velen
onder hen worden nog te vaak weerhouden door obstakels zoals toegang tot financiering of de nodige begeleiding. Daarom begeleidt microStart deze mensen bij het
opstarten van een zaak.
Wanneer je geen job hebt en weinig middelen kan de stap naar zelfstandige contra-intuïtief lijken. Met een idee en de zin om te ondernemen, bestaan er echter oplossingen
die deze stap mogelijk maken, en dat in de beste omstandigheden. Dankzij begeleiding
en financiering, die toegankelijk zijn voor alle soorten projecten, zijn de diensten van
microStart aangepast aan een publiek die vaker obstakels kent bij het opstarten van
een eigen zaak. Die obstakels hebben te maken met de huidige situatie van de persoon
(geen stabiele job of geen job bijvoorbeeld), zijn/haar parcours, de zaak die de persoon
overweegt op te starten, een gebrek aan middelen of nog te vaak de taalbarrière. De
diensten van microStart houden hier rekening mee, door voornamelijk een
mondelinge methodologie toe te passen, en zich te concentreren op de persoon en
zijn/haar parcours.
Van de 649 ondernemers die in 2021 door microStart werden gefinancierd, hebben 152
werkloze mensen de kans gekregen om hun zaak op te starten. microStart heeft tevens
230 werkloze mensen begeleid via collectieve vormingen, namelijk door deze mensen
voor te bereiden op het examen bedrijfsbeheer (nog steeds verplicht in Brussel en
Wallonië) en door hen individuele coaching aan te bieden om hun zaak zo goed mogelijk
voor te bereiden.

37%
van de werkzoekenden gefinancierd door microStart is een vrouw

EEN KWETSBARE SITUATIE OP HET MOMENT VAN DE FINANCIERINGSAANVRAAG

74%

82%

heeft geen (erkend) diploma
hoger onderwijs

krijgt sociale
uitkeringen

EEN DUURZAME PROFESSIONELE INTEGRATIE NA 2 JAAR

70%

82%

van de starters is na 2 jaar
nog steeds actief

is professioneel geïntegreerd
(als werknemer of zelfstandige)
2 à 3 jaar na de financiering

In Wallonië is het de Airbag premie die de werkzoekenden die willen starten als zelfstandige in hoofdberoep een duwtje in de rug geeft. De premie bedraagt maximaal €
12 500 over een periode van 2 jaar en kan verkregen worden na een begeleidingstraject
door een van de ondersteuningsstructuren die in Wallonië SAACE (Structure d’Accompagnement à l’AutoCréation d’Emploi) worden genoemd. microStart maakt deel uit
van sommige van de jury’s van die ondersteuningsstructuren, die mee bepalen welke
projecten geselecteerd worden.
Er bestaan verschillende ondersteuningsmaatregelen voor werkzoekenden die een
eigen zaak wensen te starten.

Federale maatregel
De maatregel springplank naar zelfstandige biedt de mogelijkheid aan personen die
starten als zelfstandige in bijberoep om hun werkloosheidsuitkering te behouden
tijdens de eerste twaalf maanden na het opstarten van hun zaak. Deze maatregel kan
uiteraard gecombineerd worden met de diensten van microStart. microStart heeft bovendien een simulator gecreëerd die het mogelijk maakt om de financiële effecten van
de maatregel goed te begrijpen: een noodzakelijke tool om potentiële starters correct
te informeren.

Mesure fédérale
Regionale premies
microStart werkt sinds 2015 samen met Actiris voor de begeleiding van werkzoekenden die een zaak willen opstarten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
gedurende zes maanden de premie voor zelfstandigen aangeboden aan werklozen die
hun zaak opstarten in hoofdberoep, op voorwaarde dat de persoon wordt begeleid
door een erkende ondersteuningsstructuur zoals microStart.
In de twee andere landsdelen bestaan er ook premies voor zelfstandigen.
In Vlaanderen zorgt de transitiepremie ervoor dat een werkzoekende die als zelfstandige in hoofdberoep een zaak opstart, en normaal gezien zijn/haar werkloosheidsuitkering verliest, een maandelijkse en degressieve premie krijgt om het verlies van die
uitkering gedurende 2 jaar op te vangen. Een van de voorwaarden om deze premie te
krijgen is het volgen van een prestarterstraject van 6 weken, een traject dat microStart
als erkende organisatie sinds augustus 2021 gratis aanbiedt.

Steun van het OCMW
microStart krijgt dagelijks tientallen starters over de vloer die vastberaden zijn om
hun eigen zaak op te starten en zo een eigen job te creëren om uit precaire situaties te
komen. Een groot deel onder hen krijgt financiële steun en begeleiding van het OCMW
(Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).
Jaarlijks zijn er op het Belgische grondgebied niet minder dan 225 000 personen die
genieten van het recht op maatschappelijke integratie. De OCMW’s begeleiden eveneens meer dan 100 000 mensen in het kader van individuele projecten naar maatschappelijke integratie die tot doel hebben om autonomie en financiële onafhankelijkheid te
bereiken door professionele integratie.
Sinds 2017 hebben het OCMW van Gent (MAACT) en microStart hun krachten gebundeld
om het ondernemerschap als oplossing te zien voor de professionele integratie van
OCMW-begunstigden die een professioneel project hebben en ondernemerscapaciteiten. microStart begeleidt deze mensen bij het uitwerken van hun zaak en, wanneer de
tijd er rijp voor is en het project goed is uitgedacht, financiert microStart de lancering
van hun zaak terwijl (een deel van) hun leefloon wordt behouden. Dat kan gedurende
maximaal 12 maanden zodat de financiële risico’s voor deze starters tot een minimum
worden beperkt.
De laatste 2 jaar heeft deze samenwerking de begeleiding van 43 starters mogelijk
gemaakt, waaronder 16 personen die hun project concreet hebben kunnen maken en
een eigen zaak hebben opgestart.
Na meer dan 10 jaar ten dienste van de kleine ondernemers in België is microStart meer
dan ooit vastbesloten om duurzame partnerschappen te ontwikkelen met de OCMW’s
ten gunste van de professionele integratie van deze kwetsbare doelgroep en wil
microStart al de mensen ondersteunen die een eigen zaak wensen op te starten.

Fairtrade handel van Tunesische ambacht in Brussel.
MedinaFairLAB.

In haar pop-up shop in Sint-Gillis, genaamd “de Médina”, neemt
Ons ons mee op ontdekking doorheen haar unieke creaties,
duurzaam en handgemaakt, rechtstreeks afkomstig van ambachtslieden in Tunesië. Haar passie en energie nodigen uit tot
een gesprek. Achter elke creatie schuilt het verhaal van een
ambachtsman en zijn talent, getuigt Ons.
Ons maakte ongeveer een jaar geleden dit project concreet.
Als 28-jarige werkzoekende op zoek naar meer betekenis in
het leven, heeft ze een idee in gedachten. Ze schrijft zich in bij
StartLAB, een incubator voor jonge ondernemers in Brussel, met
wie ze haar project en haar aanbod en collecties verder uitwerkt.
Enkele maanden later wordt Ons geselecteerd door hub.brussels
om haar concept uit te proberen in de Pop-up Auberge
Espagnole, wat haar ontluikende ondernemingsavontuur een
nieuwe wending geeft.
Om de pop-upwinkel uit te baten, de kosten te dekken en genoeg
stock te voorzien, heeft Ons snel nood aan fondsen. Ze wordt
doorverwezen naar microStart, die haar ondersteunt bij het
uitwerken van haar financieel plan, en die haar een financiering
aanbiedt. Op een paar weken tijd was het merk MedinaFairLAB
geboren, het startpunt voor het waarmaken van een droom: het
creëren van een plek waar de artisanale creaties van ambachtslieden samenkomen, om zo de vermenging van talenten en
culturen te promoten. Wat er nog gepland staat voor Ons?
Haar e-shop starten en misschien ooit haar eigen winkel uitbaten
in Brussel.

“Voor mij staat ondernemen gelijk aan
doen, aan creëren en het geeft de kans
om de wereld te veranderen“

Indisch restaurant in Luik.
Star of India.

Pauline zette haar eerste stappen in de keuken als stagiaire in
een klein Luiks restaurantje, gerund door een vrouw die haar de
passie van het vak doet ontdekken.
Tijdens haar lange trips naar India ontdekt Pauline de Indische
keuken en wordt ze verliefd op de noordoostelijke regio van het
land. Terug in Luik, na enkele jaren werkloosheid, is Pauline vastberaden om te leven van haar passie.
Toevallig komt ze in aanraking met microStart, nadat ze bij alle
banken was gaan aankloppen. Ze krijgt snel een afspraak en ze
ontmoet haar adviseur aan wie ze haar levenstraject en project
uitlegt. Dankzij het luisterende oor voelt Pauline zich zelfverzekerd en microStart beslist haar een financiering toe te kennen
voor de opening van haar restaurant.

“microStart geloofde in mij, dat heeft
me een enorme boost gegeven.”

Sinds de opening van Star of India in 2014 staat microStart in
nauw contact met Pauline, waardoor haar evolutie van dichtbij
kon opgevolgd worden. Het restaurant heeft dankzij het aanbieden van afhaaleten niet te veel geleden onder de periodes van
lockdown, Pauline heeft trouwe klanten en de zaak loopt goed.
Pauline verheugt zich wanneer haar klanten de smaken van hun
land herontdekken, zonder te weten dat er een Belgische in de
keuken staat.

Bloemist in Geraardsbergen.
Savana.

Moustafa heeft jarenlang een bloemenwinkel uitgebaat in Syrië.
Toen hij aankwam in België, had hij maar één droom:
een bloemenwinkel in België uitbaten. Hij liep daarom stage in de
sector en had een korte werkervaring om de Belgische specificiteiten onder de knie te krijgen. Aan het einde van zijn contract
was hij werkloos, maar hij bleef niet lang bij de pakken zitten.
Hij beslist daarom om de droom die hij voor ogen had te realiseren: een bloemenwinkel openen in de gemeente waar hij woont,
Geraardsbergen.
Het waren zijn buren die hem vertelden over microStart, en de
mogelijkheden om een financiering aan te vragen voor de opstart
van zijn zaak. Moustafa nam contact op en kreeg een afspraak
met zijn adviseur Ahmad. Hij was aangenaam verrast: Ahmad gaf
informatie en advies in zijn moedertaal, wat gemakkelijk is omdat
hij nog niet zo lang Nederlands spreekt. Naast een financiering
kreeg Moustafa ook advies over de administratieve stappen en
de boekhouding.
Ondernemerschap is belangrijk voor Moustafa. Hij is graag zijn
eigen baas, en kiest graag zelf waar hij naartoe gaat in het leven.
Uiteraard is het niet altijd gemakkelijk. 6 maanden geleden was
het een moeilijke periode, maar gelukkig maakte de eindejaarsperiode dit goed. Ook moet hij rekening houden met de stijgende prijzen van de bloemen, maar in het algemeen lopen de zaken
goed. Nieuwe klanten zijn tevreden en komen terug, dat is voor
hem belangrijk!

Naast de financiering heeft microStart
mij geadviseerd over mijn administratieve
procedures en boekhouding.

Afrikaans restaurant Antwerpen.
Mimy Orange Kitchen.

Met een passie voor koken overwoog Mimy al jaren om ooit haar
eigen zaak op te starten. Wanneer ze midden in de COVID-crisis
haar job verliest, beslist Mimy om haar idee uit te proberen: de
afhaalverkoop van haar huisgemaakte gerechten met smaken uit
Burundi en Oost-Afrika. De heerlijke gerechten van Mimy kennen
een groot succes, de mond-tot-mond reclame doet haar werk, en
haar zaak is vertrokken.
Maar het combineren van bestellingen opnemen, voorraden aanleggen en gerechten voorbereiden worden Mimy te veel, ze wordt
het slachtoffer van haar succes. Ze klopt bijgevolg bij microStart
aan die haar stap per stap begeleidt bij het formaliseren van haar
zaak. Haar adviseur raadt haar de springplank maatregel aan,
waardoor Mimy haar werkloosheidsuitkering kan behouden tijdens de eerste twaalf maanden dat ze haar zaak runt. microStart
financiert de opening van haar café-restaurant in Antwerpen en
zo ziet Mimy Orange Kitchen het licht.

Ik weet niet of ik hier vandaag
zou staan zonder de steun en
het advies van microStart.

Mimy werkt hard en de ene dag gaat al wat makkelijker dan de
andere maar ze is fier op het succes van Mimy Orange Kitchen.
Omringd door mensen die in haar en in haar zaak geloven geeft
Mimy ons de indruk dat er ooit misschien andere Orange Kitchens
zouden kunnen openen in ons land.
Mimy vergeet echter niet hoe angstig ze was toen ze haar eerste
stappen zette als zelfstandige. Ze moedigt iedereen die overweegt een zaak te starten aan om de moed niet op te geven.

Food truck in Lessen.
The Moon Burger.

Aan boord van zijn space foodtruck, The Moon Burger, biedt
Jean-Loup artisanale hamburgers aan aan zijn klanten uit
Lessines en omstreken. Jean-Loup geeft een nieuwe twist aan
de hamburgers en werkt uitsluitend met kwaliteitsproducten in
korte keten.
Jean-Loup deed zijn ervaring in restauratie op door verschillende jobs in de horeca te doen doorheen de jaren, meer bepaald als
ober en als kok. In 2020, wanneer hij werkloos wordt, beslist hij
om op eigen benen te staan en het idee dat hij al jaren in gedachten heeft concreet te maken.
Met een uitgewerkt en doordacht project in handen klopt JeanLoup aan bij verschillende banken en probeert zo goed als hij
kan te voldoen aan de opgelegde voorwaarden. Zijn inspanningen blijken echter niet voldoende want Jean-Loup krijgt de ene
weigering na de andere. Hij wendt zich vervolgens tot CREO,
een ondersteunende organisatie bij het starten van een zaak.
Zij verwijzen hem door naar financieringsorganisaties die hem
zouden kunnen verder helpen, waaronder microStart. Vanaf dan
gaat alles heel snel voor Jean-Loup. Hij ontmoet in Charleroi zijn
adviseur Sarah, die zijn project en zijn financieringsbehoefte
bestudeert en eenmaal zijn aanvraag tot financiering aanvaard,
kan Jean-Loup eindelijk zijn zaak starten. Het is niet makkelijk
geweest voor Jean-Loup, maar vandaag is hij fier dat hij nooit de
moed heeft opgegeven en dat hij is blijven geloven in zijn project.

“Ondernemen is voor jezelf werken,
je eigen baas zijn en de vrijheid hebben
om je eigen beslissingen te nemen.”

Omdat een droom waarmaken vaak begint bij een ontmoeting organiseert microStart van 7 tot 11 maart, samen met haar partners, gratis
evenementen doorheen België om mensen zonder werk te sensibiliseren en te informeren over de mogelijkheid om een eigen job te
creëren als zelfstandige. Gedurende 5 dagen vinden evenementen
plaats over het ondernemerschap en de begeleidings- en
financieringsmogelijkheden voor mensen die wensen te starten als
zelfstandige in de beste omstandigheden, ongeacht hun situatie:
infosessies, workshops, ontmoetingen met ondernemers en zoveel
meer, te ontdekken op microstart.be
Deze ontmoetingsweek wordt georganiseerd met de financiële steun
van Partena Professional, partner en aandeelhouder van microStart.

“Je eigen zaak opstarten is een interessante en uitdagende ervaring,
maar kan ook veeleisend en vermoeiend zijn. Van project tot winst, van
de eerste opbrengst tot ontwikkeling: je moet verschillende vaardigheden hebben om alle stappen te doorlopen, en de capaciteit hebben
om de juiste keuzes te maken. Om het initiatief tot succesvol ondernemen concreet en motiverend te maken, ondersteunt en helpt Partena
Professional de ondernemingen en ondernemers bij de organisatie, de
financiering en het beheer van hun onderneming. Dit is de basis van
onze samenwerking met microStart.”

Daniel Binamé, Partena Professional

microStart is de microfinancieringsinstelling in België die het idee
verdedigt dat iedereen, ongeacht afkomst, inkomen, sociale situatie
of opleiding, een onvervreemdbaar recht heeft op economisch
initiatief waardoor ze hun lot in eigen handen kunnen nemen.
Al meer dan 10 jaar financieren en ondersteunen de werknemers en
vrijwilligersteams van microStart (toekomstige) ondernemers bij het
creëren en ontwikkelen van hun eigen zaak, om zo ook de barrières
naar het ondernemerschap weg te nemen.
microStart, opgericht in 2011, is een initiatief van Adie, een pionier
in Europese microfinanciering, BNP Paribas Fortis en het Europees
Investeringsfonds.

