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We gaan door!
2012 was het tweede en afsluitend 
jaar van de testfase van het micro- 
Start-project... Het zal de geschiede-
nis ingaan als een uitzonderlijk jaar. 
In twee jaar tijd hebben we zowat 
2.000 mensen ontmoet en haast 400 
microkredieten toegekend, waarvan 
275 alleen al in 2012. Dat toont eens 
te meer aan hoeveel vraag er wel is 
naar dit type financiering, op voor-
waarde dat de diensten afgestemd 
zijn op de aanvragers.

2012 wordt ook gekenmerkt door een 
groeiende erkenning van microStart. 
Eerst en vooral op operationeel ge-
bied, dankzij de vele partners die 
ons dagelijks op het terrein hun ver- 
trouwen schenken. Vervolgens op in-
stitutioneel gebied, dankzij de steun 
van de gemeenten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en van de vele 
stichtingen en privéorganisaties die 
ons ertoe brengen steeds meer en 
beter te doen. De uitreiking van de Fe-
derale Prijs Armoedebestrijding door  
Prinses Astrid, enkele dagen na de 
eerste Week van het Microkrediet die 
we in Brussel organiseerden, is een 
sterk signaal.

Voor wie wil ondernemen zijn er veel 
obstakels om uit vaak moeilijke situa-
ties te geraken. Maar de energie van 
onze klanten, de inzet van loontrek-
kende en vrijwillige medewerkers, de 
steun van de leden van onze raad van 
bestuur en van onze partners zijn alle- 
maal kostbare troeven om het regle-
mentaire kader te doen veranderen.

We hebben dus beslist om de ko-
mende twee jaar vier nieuwe vestigin-
gen op te richten: twee in Vlaanderen 
en twee in Wallonië. In 2013 is het de 
beurt aan Luik en Gent, gevolgd door 
Antwerpen en Henegouwen in 2014. 
We gaan dus door: waarom stoppen 
nu we goed op dreef zijn?

Nogmaals dank aan de startende on- 
dernemers, het operationele team, 
de vrijwilligers noodzakelijk voor een 
goede begeleiding, de vele stagiairs, 
de partners en onze oprichters die 
allemaal hun steentje bijdragen tot 
dit mooie avontuur.
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microStart cvba met sociaal oog-
merk is een coöperatieve vennootschap 
(cvba met sociaal oogmerk) met als op-
richtende en bestuursleden Adie, BNP 
Paribas Fortis en de Europese Unie (via 
het Europese Investeringsfonds) en een 
kapitaal van 3.210.000 euro, ingebracht 
door de drie partners:  

BNP Paribas Fortis verschaft 75% 
van het kapitaal en zorgt voor de her-
!nanciering van de microkredieten via 
kredietlijnen. 

Via het Europese Investeringsfonds 
brengt de Europese Unie 25% van het 
kapitaal in en waarborgt ze kosteloos 
75% van de kredietportefeuille. 

Adie brengt 20 jaar knowhow in. 

De opdracht van microStart cvba-so be- 
staat erin mensen die niet op de arbeids-
markt terechtkunnen en buiten het bank-
stelsel vallen te ondersteunen met een 
microkrediet van 500 tot 10.000 euro.

 
microStart Support vzw is een vereni- 
ging zonder winstoogmerk met als op-
richtende leden microStart cvba-so, Adie 
en Adie International. Haar opdracht 
bestaat erin een begeleidingsaanbod  
uit te werken aangepast aan de klanten 
van microStart cvba-so. Dat aanbod 
wordt gratis ter beschikking gesteld door 
vrijwillige coaches en begeleiders.

oRGAniSATiE VAn MiCRoSTART En EConoMiSCh ModEL

BNP Paribas Fortis E.I.F. Sponsors, donors, subsidies

microStart 
cbva-so

microStart 
Support

vzw

leent
garandeert 

75% !nancieren

bestuurt

terugbetaalt

micro-ondernemers

leent terugbetalen
gratis 

begeleiding

MICROSTART IS EEN GROEPE!
RING VAN INNOVERENDE SO!
CIALE BEDRIJVEN MET ELK EEN 
EIGEN ROL.

RAAd VAn BESTuuR VAn MiCRoSTART CVBA-So

Patrick Sapy
Algemeen directeur
patrick.sapy@microstart.be

Grégoire Meillassoux
Administratief en !nancieel directeur
gregoire.meillassoux@microstart.be

Astrid De Visscher
Coördinatrice van microStart Support vzw
astrid.devisscher@microstart.be

Denis Hees
Manager van het agentschap Sint-Gillis
denis.hees@microstart.be

Jean-Michel Jurquet
Manager van het agentschap Schaarbeek
jean-michel.jurquet@microstart.be

Anne-Gaëlle Mat
Adviseur in microkredieten
anne-gaelle.mat@microstart.be

Marie-Bénédicte de Ghellinck
Adviseur in microkredieten
mb.deghellinck@microstart.be

Céline Bouton
Adviseur in microkredieten
celine.bouton@microstart.be

Claire Oldenhove
Adviseur in microkredieten
claire.oldenhove@microstart.be

Michel Piens
Voorzitter van het kredietcomité

RAAd VAn BESTuuR VAn MiCRoSTART SuPPoRT VZW

In 2012 bestaat de raad van bestuur van 
microStart Support uit rechtspersonen 
(Adie, Adie International en microStart 
cvba-so). Patrick Sapy vertegenwoordigt 
microStart cvba-so en vervult de functie 
van gedelegeerd bestuurder. 

Het is de bedoeling om in 2013 bijna alle 
bestuursfuncties toe te vertrouwen aan 
vrijwilligers uit het operationele team. 
De oprichtende organisaties blijven lid.

Maria Nowak
Voorzitster-oprichtster van Adie

Luc Haegemans
Secretaris-generaal van BNP Paribas Fortis 

Emmanuel Landais
Algemeen directeur van Adie

Laurent Ledoux
Sociaal ondernemer en coach

Samuel Clause
Senior Micro!nance O"cer
Europese Investeringsbank

oPERATionEEL TEAM in 2012

Van boven naar  
beneden en van links 
naar rechts: Luc  
Haegemans, Laurent 
Ledoux, Emmanuel 
Landais, Maria Nowak  
en Patrick Sapy 
(Samuel Clause  
ontbreekt op de fotos)

Een deel van het operationele team in november 2012

Schema 1: organigram van de groep microStart
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BoEKJAAR 2012 in EnKELE CiJFERS

microStart cvba-so werd opgericht eind 
2010 en opende haar eerste agentschap 
in februari 2011. Het tweede agents-
chap opende zijn deuren in juni 2011. 
microStart Support vzw werd opgericht 
in 2011. 2012 is dus zowel voor de mi-
cro!nanciering als voor de begeleiding 
het eerste volledige boekjaar. Er is dus 
geen vast ijkpunt om de boekjaren met 
elkaar te vergelijken.

Aantal agentschappen: 2 Aantal loontrekkende medewerkers: 9 

Aantal toegekende microkredieten: 275 (tegenover 100 in 2011)

Gemiddeld bedrag van het microkrediet: 5 000 EUR (tegenover 4 900 EUR in 2011)

Uitstaande kredieten: 1 341 012 EUR (tegenover 416 000 EUR in 2011)

Aantal ontmoetingen 
met ondernemers: 980 
(tegenover 601 in 2011)

Terugbetalingsgraad: 94,18% (tegenover 97% in 2011)

Aantal operationele 
partners:  50  
(tegenover 30 in 2011)

Aantal ondernemers die persoonlijke begeleiding kregen: 301 (tegenover 44 in 2011)

Aantal actieve coaches:  54 (tegenover 17 in 2011) 

ALMAAR MEER KLAnTEn

microStart richt zich tot de minstbedeel-
den die om uiteenlopende redenen niet 
op de arbeidsmarkt terechtkunnen en 
buiten het banksysteem vallen. In 2012 
vervult microStart haar opdracht. De  
beginsituatie van de ge!nancierde onder- 
nemers toont dit aan: meer dan de helft 
genoot een lee#oon of werkloosheids- 
uitkering of was inactief. 90 % van de 
klanten van microStart leeft onder de ar-
moedegrens. (Studie van december 2012  
van alle klanten in portefeuille) 

De spreiding van de ge!nancierde on-
dernemers per opleidingsniveau levert 
ook een interessant beeld op. 15 % van 
de ondernemers heeft geen diploma, 
terwijl 13 % daarentegen over een diplo-
ma hoger onderwijs van het lange type 
beschikt. Daarmee bewijst microStart 
dat ondernemingsgeest een zeer uni-
verseel gegeven is. Uiteraard hebben 
de speci!eke kenmerken van elke klant 
van microStart gevolgen voor de manier 
waarop ze ondernemen en het type ac-
tiviteiten dat ze uitoefenen. microStart 
tracht hen telkens te begrijpen en een 
gepast antwoord te bieden.

EEN BREDE WAAIER  
GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

microStart !nanciert micro-ondernemers 
in zeer uiteenlopende activiteitssectoren. 
De spreiding per activiteit is vrij stabiel 
in de tijd met in 2012 opnieuw hoofd- 
zakelijk activiteiten in de handel (45 %), 
diensten (20%), vervoer (12%) en horeca 
(10 %). We zien ook dat de bouwsector 
aan belang wint.

NAAR OPLEIDINGVOLGENS BEROEPSSTATUUT NAAR ACTIVITEIT

Van Julien kunnen we zeggen dat 
hij een doorzetter is. Het vooruitzicht 
om de hele dag aan een bureau te 
moeten zitten, maakt hem gek.  
Het is dan ook niet te verwonderen 
dat hij als zestienjarige de handdoek 
in de ring werpt en zijn school niet 
afmaakt. Hij is autodidact en leert 
zijn vak dus op het terrein. Hij is dol 
op gra"ti en wanneer hij in 2011 
werkloos is, vindt hij zichzelf niet 
kansloos, maar beslist hij een  
collectief van “street artists” op te 
richten: Propaganza. Er bestaan er  
al in het buitenland, maar in België 
nog niet. microStart gelooft in zijn 
project en !nanciert zijn website  
en computermateriaal. 

“Bovenop de financiële  
middelen heb ik bij  
microStart een begeleiding 
en netwerk gevonden die  
me dagelijks bijstaat.”
Julien Piloy,  

Propaganza

ONDERVERDELING KLANTEN 

DIVERSITEIT IN LEVENSTRAJECTEN

90 % van de microStart-klanten is van 
buitenlandse afkomst, waaronder een vijf- 
entwintigtal nationaliteiten. 20% van de 
klanten is minder dan drie jaar in België. 
Dat zet microStart ertoe aan haar aanbod 
af te stemmen op de leefwereld en de 
zorgen van dit uiteenlopende publiek.   

ONDERVERDE!
LING KLANTEN 
VOLGENS  
NATIONALITEIT 

Toen zij in 2011 het microStart-
agentschap Brussel-Noord binnen-
stapte, had Saliha Benderfouf 
net een moeilijke periode achter 
de rug. Door het overlijden van 
haar man bleef zij immers zonder 
inkomen achter. Vandaag leidt zij 
twee bakkerijen in Koekelberg en 
Molenbeek en wordt zij door haar 
klanten op handen gedragen voor 
de kwaliteit van haar werk, het 
warme onthaal en de gezellige 
sfeer die zij schept.  

“dankzij de bezoeken  
en tips van mijn micro- 
Start-adviseur kan ik  
mijn activiteit rustig  
uitbouwen.”  
Saliha Benderfouf,  

zaakvoerster van  

twee bakkerijen

André Panzu werd in 1962 in Congo geboren  
en trok op zijn negentiende naar België om  
er zijn studies economie voort te zetten.  
Hij droomde altijd al van een eigen zaak.  
Midden 2011 richtte hij “Congo Food” op,  
een onderneming voor de productie en  
distributie van voedingsmiddelen uit Afrika. 
De onderneming blijft innoveren, onlangs nog 
met de invoering van een nieuwe verpakking: 
bereide Afrikaanse schotels.  

“dankzij de steun  
van microStart  
kon ik veel sneller  
gaan.” André Panzu,  

slager uit Congo 

PLAATS MAKEN VOOR VROUWEN

Samen met haar talrijke partners wil 
microStart begeleiding en erkenning 
geven aan vrouwen die een onderne-
mingsproject willen opstarten. In 2012 
zijn 44% van de door microStart ge!nan-
cierde ondernemers dan ook vrouwen, 
dus veel meer dan de 34% vrouwelijke 
zelfstandigen in België en de 28% in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De helft van deze vrouwen zijn actief  
in de handel, terwijl we de meeste ande-
ren, op enkele uitzonderingen na, in de 
diensten- en horecasector terugvinden. 
Voordat ze een beroep deden op mi-
croStart was meer dan een derde van 
hen werkloos, de overige 20 % kreeg een 
uitkering van het OCMW of oefende 
een activiteit uit (als zelfstandige of 
loontrekkende).

ONDERVERDELING KLANTEN  
VOLGENS GESLACHT
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Na twee jaar activiteit stellen we een 
grote vraag vast. Zo kwamen in 2012 zo- 
wat 1.000 kandidaat-ondernemers aan-
kloppen bij de agentschappen Schaar- 
beek en Sint-Gillis. Zoals blijkt uit het 
onderstaande schema met het model-
traject bij microStart, kreeg iedereen er 

een onthaal op maat van zijn speci!eke 
situatie. 300 mensen werden doorver-
wezen naar beter geschikte instanties die 
hulp bieden om zelf werk te creëren. 
Daarnaast werden ook 275 microkredie-
ten toegekend (tegenover 100 in 2011). 
En ten slotte hebben 126 mensen deel-

genomen aan een van de 25 collectieve 
opleidingen rond zes verschillende the-
ma’s, werden 300 kandidaat-onderne-
mers ontvangen in het kader van een 
gesprek met een deskundige en kregen 
42 startende ondernemers een indivi-
duele begeleiding.

met de projectin-
diener: prospectie 
terrein of doorver-

wijzing partner

diagnose van  
de behoefte en 
vermogen van 

microStart om eraan 
tegemoet te komen

komt project in  
aanmerking en is 

project klaar  
om gelanceerd te 

worden

beslissing
van de  

toegekende  
leningen

van de  
leningen

CONTACT ONTHAAL ONDERZOEK KREDIETCOMITÉ TOEKENNING FOLLOW!UP VERNIEUWING

Uitwerking van de begeleiding  
vóór de oprichting

Uitwerking van de begeleiding 
na de oprichting

EEN FINANCIEEL AANBOD  
DAT VOORTDUREND WORDT  
AANGEPAST

Het aanbod microkredieten omvat drie 
producten die inspelen op de speci!eke 
behoeften van de micro-ondernemer: 

microkrediet voor individuele in-
vesteringen : speelt in op !nancierings- 
behoeften voor investeringen als ver-
bouwingen, de aankoop van een wagen 
of machine enzovoort. De terugbetalings-
termijn is maximaal 36 maanden.

microkrediet voor voorraden of kas- 
middelen: is bedoeld om kortetermijn-
behoeften aan kasmiddelen te dekken, 
bijvoorbeeld om de behoefte aan bedrijfs- 
kapitaal te !nancieren. Deze lening wordt 
 afgelost over maximaal 12 maanden.

microkrediet voor groepen: is bes-
temd voor mensen uit de gemeenschap-
pen die individueel een inkomstengene- 
rerende activiteit willen uittesten voordat 
ze werkelijk van start gaan. Het microkre-
diet voor groepen is de “Belgische” ver-
taling van wat de meeste micro!nan- 
cieringsinstellingen op internationaal 
niveau doen.

microkrediet voor verenigingen: 
is bedoeld voor mensen die zich vere-
nigen om een activiteit op te starten. 
Dit product is bestemd om investerin-
gen voor een activiteit in de oprichtings-
fase te !nancieren, terwijl het bedrag 
van de !nanciering en het risico gedeeld 
worden.

ONMISBARE BEGELEIDING

Volgens de !loso!e van microStart gaan 
!nanciering en begeleiding hand in hand 
bij de ontwikkeling van een beroepspro-
ject. Maar elke ondernemer heeft speci-
!eke behoeften naargelang de ervaring 
die hij elders al heeft opgedaan, de ont-
wikkelingsfase van zijn activiteit en de 
speci!eke beperkingen voor zijn onder-
neming. Daarom biedt microStart diens-
ten op maat: individueel gesprek met 
een deskundige of collectieve opleiding.  

Het kredietcomité van microStart 
komt het hele jaar wekelijks bijeen. 
Het comité onderzoekt dossiers 
voor !nancieringsaanvragen en 
beslist over de toekenning van  
de kredieten. In 2012 werd 85% 
van de aan het kredietcomité  
voorgelegde dossiers aanvaard.

Het kredietcomité bestaat uit  
vier vaste leden: Michel Piens,  
de voorzitter van het comité, heeft 
meer dan dertig jaar ervaring in 
de bank- en verzekeringssector; 
Marianne Roche, de ondervoor-
zitster, laat het comité delen in 
haar kennis op het gebied van 
bevolking en ontwikkeling en haar 
voorliefde voor een interculturele 
samenleving. Denis Hees en Jean-
Michel Jurquet, de managers van 
de twee Brusselse agentschappen, 
hebben voortdurend contact met 
de adviseurs en de klanten.

Voorbereiding Start Ontwikkeling

Ontwerp van het project en administratieve ondersteuning
Marketing
Internet en sociale netwerken
Boekhouding
Juridische zaken
Individuele coaching

Klanten vinden en werven
Basisprincipes en -instrumenten van de boekhouding
Telefonische prospectie
Zich organiseren en tijd winnen
Mijn kredieten en persoonlijk budget beheren
Mijn business simuleren “Ondernemen is een uitdaging”
Voorbereiding op het examen basiskennis bedrijfsbeheer
Themacafé
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Schema 3: gedetailleerde inhoud van het opleidingsaanbod van microStart Support

Sinds augustus 2012 werd gestart met 
een opleiding om ondernemers voor 
te bereiden op het examen basis-
kennis bedrijfsbeheer. Dat examen 

wordt georganiseerd door de FOD 
Economie en biedt mensen zonder 
Belgisch diploma van hoger onderwijs 
(of gelijkwaardig) noch aantoonbare 
beroepservaring de kans om hun 
kennis van bedrijfsbeheer te bewijzen. 
Pierre is vrijwillig coach en leidde twee 
sessies waaraan telkens ongeveer 
zeven personen deelnamen. 70% van 
de mensen die de opleiding volgden 
en zich voor het examen inschreven, 
zijn geslaagd! 

JAARVERSLAG 2012 

microStart

JAARVERSLAG 2012 

microStart

Schema 2: Type parcours van een micro ondernemer bij microStart

“Als vrijwilliger in  
het kredietcomité kan ik  
mijn ervaring delen met 
enthousiaste jongeren.”  
Michel Piens, voorzitter  

van het kredietcomité

“Bij elke opleiding leer ik 
startende ondernemers hoe 
ze efficiënter kunnen worden.”  
Pierre, vrijwillig coach

ALLEEN OF SAMEN 
ONDERNEMEN

In eerste instantie verstrekt 
microStart !nanciering en 
begeleiding aan mensen 
die een zelfstandige activi- 
teit willen uitbouwen. Maar 
toch wordt ze ook geraad-
pleegd door klanten met 
een vzw of die collectief 
ondernemen om econo-
mische activiteiten met een 
sociaal oogmerk uit te oefenen. 

Om op die vraag in te spelen, test micro-
Start sinds enkele maanden een nieuwe 
!nancieringsvorm uit: microkrediet voor 
verenigingen. Met dit unieke aanbod in 
het Belgische landschap voor micro- 
financiering zet microStart haar inno-
vatievermogen in de verf. Deze vorm van 
ondernemen is wel nog niet zo bekend 
bij de ondernemingen die microStart 
financiert en begeleidt, maar zal zich 
naar verwachting de komende maanden 
sterk ontwikkelen.

“Bij microStart vonden wij  
de financiering en  
begeleiding die bij ons  
bedrijfsmodel past”  Cisse 

Brahima, Alphonse Bizimana en 

APTIC-Synergy vzw, winnaar van 
de Burgerprijs van de dreamStart-
wedstrijd die microStart dit jaar 
organiseerde, illustreert  
deze vorm van ondernemen.  
APTIC-Synergy is een onderne-
ming uit de sociale economie  
die drie activiteiten uitoefent: 
opleiding in het gebruik van com-
puters en in informaticaberoepen 
voor een publiek onderhevig  
aan de digitale kloof, recyclage  
en herstelling van computer- 
apparatuur die vervolgens tegen  

een sociaal tarief wordt  
doorverkocht, aanbod  
informaticadiensten voor  
particulieren, zelfstandigen  
en kmo’s.  
Dit ondernemend trio deelt  
een sociale ingesteldheid en 
ondernemingsgeest en vult  
elkaar aan qua vaardigheden.  
Samen hebben zij deze onder- 
neming bedacht en brengen ze  
haar vandaag tot leven, als een 
echt team, zonder dat er een leider 
is aangewezen.

Mohamadou Aminou, de drie partners  

van APTIC-Synergy
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WEEK VAN HET MICROKREDIET  
DOOR MICROSTART 

microStart is trots op haar eerste editie 
van de “Week van het Microkrediet “ die 
plaatsvond van 7 tot 11 mei 2012. Doel: 
het grote publiek bereiken en potentiële 
klanten met informatie over het micro-
krediet als e"ciënt middel ten dienste 
van de sociale cohesie, werkgelegenheid 
en economische ontwikkeling. Op het 
programma: infostand aan het Centraal  
Station, opendeur dagen in de twee mi- 
croStart-agentschappen, sterkere aan- 
wezigheid bij onze partners, lancering 
van de dreamStart-wedstrijd: 300 ont-
moetingen, 60 afspraken en 3 innove- 
rende micro-ondernemers die in novem- 
ber een prijs kregen in het kader van  
de wedstrijd.

DIVERSES!CITÉS, DIVERSES!IDÉES

Doordat haar klanten van diverse afkomst 
zijn, moest microStart haar aanbod af-
stemmen op de speci!eke verwachtingen 
van dit publiek. Daarom werd in 2012 met 
de steun van CIRÉ, JobYourself, Hispano-
Belga en Bazar Théâtre het traject “Diver-
ses-cités, diverses-idées” uitgewerkt om  
het werk van vreemdelingen in België 
in de kijker te zetten. Meer dan vijftig 
enthousiaste projectindieners van diverse 
afkomst deden mee aan deze eerste edi-
tie. Gespreid over drie trajecten kregen 
zij de kans om alle nodige informatie voor 
de start van hun project te verzamelen 
en gevestigde ondernemers-migranten 
te ontmoeten. Tijdens die ontmoetin-
gen konden zij van gedachten wisselen 
over de moeilijkheden waarmee ze af te 
rekenen kregen en de originele oplos-
singen die zij bedachten om hiermee om 
te gaan.

ANDERE ACTIES

In samenwerking met verschillende part- 
ners organiseerde microStart tal van eve- 
nementen, waardoor ze participeerde in 
de uitbouw van een netwerk van spelers 
die steun bieden aan zij die hun eigen 
werk creëren. Zo was microStart onder-
meer aanwezig op: Jobdag in Sint-Gillis, 
Vorst Jobdag, jobbeurzen in Schaarbeek, 
Koekelberg en Ukkel, de Beurs Onder-
nemen en de Ondernemerschapsbeurs 
voor Migranten, braderieën en jaarmark-
ten. Elk evenement creëerde ontmoetin-
gen met toekomstige ondernemers op 
zoek naar ondersteuning.   

microStart tracht bovendien zo veel mo-
gelijk gevolg te geven aan aanvragen 
om aanwezig te zijn tijdens infosessies 
georganiseerd door gemeenschapsver-
enigingen, verenigingen voor socio-pro-
fessionele integratie en voor het onthaal 
van vreemdelingen of netwerken van 
startende ondernemers.

ACTiES ALS KERn VAn hET EnGAGEMEnT VAn MiCRoSTART

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING

Na een drukke Week van het Microkrediet kregen we in mei 2012 
goed nieuws: microStart Support vzw sleepte de Brusselse editie 
van de Federale Prijs Armoedebestrijding in de wacht. De prijs werd 
overhandigd door Prinses Astrid, in aanwezigheid van Maggie De 
Block, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie. Na vijftien 
maanden operationele activiteit is deze beloning een echte erken-
ning van het werk dat microStart Support en haar vijftig vrijwilligers 
op het terrein verrichten.

Op 31 december 2012 telde de groep 
microStart negen medewerkers, verdeeld 
over de centrale zetel (3) en de agent-
schappen (6). De buurtaanpak is onge-
twijfeld het belangrijkste kenmerk van 
microStart. De verschillende teamleden, 
adviseurs in microkredieten, agents-
chapsmanagers en begeleiders zetten 
zich allemaal actief in om de leefwereld 
en de verwachtingen van de micro-on-
dernemers zo goed mogelijk te door-
gronden. 

De vier adviseurs zijn de draaispil in de 
relatie met de klant. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt en worden al snel hun  
referentiepersoon tijdens hun 
samenwerking met mi- 
croStart. De 2 agent- 
schapsmanagers 
nemen niet enkel 
deel aan het glo- 
bale klanten
 

beheer, maar bouwen vooral ook lokale 
partnerships uit om microStart zo goed 
mogelijk te integreren in het ruime net-
werk van spelers die helpen om zelf werk 
te creëren. 

Op de centrale zetel worden het alge-
mene bestuur en het administratieve en 
!nanciële bestuur verzorgd door twee 
mensen. Het is een echte tandem die 
ervoor zorgt dat de beslissingen van de 
raad van bestuur concreet vorm krijgen, 
de backo"cefuncties vervult en mana-
gement, adviseurs en coaches op elkaar 
afstemt. Tenslotte is er ook de coördina-
tor van het begeleidingsaanbod.

Het hele jaar lang genoot microStart 
de steun van talrijke vrijwilligers.  

Zonder hen had zij nooit het 
huidig niveau bereikt. Meer dan 
vijftig vrijwilligers stellen hun 
kennis ten dienste van de micro-
ondernemers.

Ook tal van stagiairs hebben 
enthousiast en creatief bijge-

dragen tot de ontwikkeling van 
vele projecten, zoals de Week van het 

Microkrediet.  

En ten slotte hebben ook veel medewer-
kers van BNP Paribas Fortis hun steentje 
bijgedragen in de loop van het jaar.

MEdEWERKERS AAn dE ZiJdE VAn dE MiCRo-ondERnEMERS

“Steunen, organiseren  
en anticiperen is  
een mooie taak die  
bij mijn persoonlijkheid past.” 
Grégoire, financieel directeur  

van microStart

De functie van administratief en !nan-
cieel directeur bij microStart is zeer ge-
varieerd en zit vol uitdagingen. Binnen 
een kleine onderneming moet iedereen 
verschillende verantwoordelijkheden op 
zich nemen en Grégoire vindt dat het 
afwisselende en uitgebreide takenpakket 
van zijn functie motiverend werkt. Een 
dienst ontwikkelen in een startende on-
derneming is ook een echte uitdaging, 
zeker met als streefdoel de minstbedeel-
den de kans te geven hun eigen activiteit 
op te starten. Grégoire houdt de onder-
neming draaiende en wordt zich daarbij 
dagelijks een beetje bewuster van het  
doel van microStart. De nieuwe uitdaging 
voor 2013 bestaat erin het backo"ce op 
volle toeren te laten werken tijdens de 
implementatie van de projectuitbreiding.  

Jean-Pierre is een selfmade man 
en startte zijn beroepsloopbaan als 
afdelingshoofd in een supermarkt 
en sloot zijn carrière af als sales 
manager bij Panasonic! 

Toen hij Anne-Gaëlle, adviseur  
bij microStart ontmoette op de 
markt van Anderlecht, had hij net 
het boek van Muhammad Yunus 
gelezen. Hierdoor heeft hij  
spontaan aangeboden om vrij-
willig commerciële raadplegingen 
te houden.  Tijdens de gesprekken 
zoekt Jean-Pierre met de startende  
ondernemer naar middelen om 
zijn activiteit te ontwikkelen, 
potentiële klanten te vinden  
en te benaderen en bekendheid  
te verwerven. Hij geeft ook  
collectieve opleidingen.  

“Mijn ervaring ten dienste 
stellen van anderen,  
dat is de kers op de taart  
van mijn loopbaan!”  
Jean-Pierre,  

vrijwillig coach

 
Céline is 27 jaar en feministe in hart 
en nieren. Haar werk is bijgevolg 
vooral gericht op de emancipatie van 

de mensen. Ze is een hartstochtelijk 
muziekliefhebber en muzikante en 
voelt zich dus sterk aangetrokken tot 
artistieke projecten, ook al hebben de 
horeca- en vervoersector geen gehei-
men meer voor haar. Zij ontwikkelde 
programma’s voor !nanciële op- 
leidingen in Canada en bij microStart. 
Zij heeft dan ook een voorliefde voor 
begeleiding, die zij aanbeveelt aan  
de startende ondernemers van wie zij 
de referentieadviseur is. Strijdvaardig 
is Céline op alle fronten aanwezig, 
zodat de startende ondernemers zo 
veel mogelijk steun krijgen en op  
de beste manier worden ge!nancierd.  

“ik ben geen bankier noch 
maatschappelijk werkster, 
maar doe toch een beetje 
hun werk.” Céline,  

adviseur bij microStart
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onMiSBARE STEun VAn dE PARTnERS

microStart is actief in een netwerk van 
spelers die al jarenlang ondersteuning 
biedt bij het creëren van de eigen werk-
gelegenheid. microStart is zich ervan 
bewust dat het met microkrediet en be-
geleiding inspeelt op een grote vraag 
waaraan ook andere spelers vanuit hun 
speci!citeit werken. Daarom staat micro- 
Start open voor haar omgeving en gaat 
samenwerkingen aan om tot een volle-
dig diensten aanbod te komen voor de 
micro-ondernemers. 

De partnergerichte aanpak richt zich 
zowel tot mensen uit het verenigings-
leven als tot overheids- en privéspelers. 
Deze aanpak is trouwens merkbaar op 
verschillende niveaus. Op operationeel 
niveau wordt de nadruk gelegd op de 
synergieën met de verschillende instel-
lingen en verenigingen die rechtstreeks 

in contact staan met ons doelpubliek en 
waarvan het aanbod complementair is 
met dat van microStart. Op institutioneel 
vlak is het de bedoeling om microStart 
zo goed mogelijk te integreren in het 
landschap voor de oprichting van be- 
drijven. Vanuit de praktijkervaring en 
haar objectief formuleert microStart 
voorstellen aan overheid en sociaal be-
wogen private partners.

microStart telt aldus tal van overheids-
partners: Europese Unie, Europees Inves- 
teringsfonds, ministerie van Maatschap-
pelijke Integratie, Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest, stad Vorst, stad Luik, OCMW, 
BAO, Loketten voor Lokale Economie, 
ambassades, Atrium, Lokale Missies.

Ook vanuit het socio cultureel veld zijn 
er partners: organisaties voor socio-pro-

fessionele integratie, het onthaal van 
nieuwkomers, zelforganisaties van ge-
meenschappen en de netwerken rond 
wijkcontracten.

En ten slotte het netwerk privé partners  
met banken, advocatenkantoren, boek-
houdkantoren, sociale economie onder-
nemingen en activiteitencoöperatieven. 

Een groot deel van deze partners leveren 
een !nanciële bijdrage tot de ontwik-
keling van microStart. De steun komt  
in de eerste plaats van de oprichters van 
de organisatie: BNP Paribas Fortis neemt 
niet alleen de rol van bestuurder op zich, 
maar biedt microStart ook een hele reeks  
waardevolle steunmaatregelen. Het Euro-
pees Investeringsfonds waarborgt op 
zijn beurt de portefeuille microkredieten 
voor 75%. Ook tal van stichtingen, 
namelijk de Koning Boudewijnstichting,  
BNP Paribas Fortis Foundation en Levi 
Strauss Foundation gaan een !nancieel  
engagement aan in het kader van het 
microStart-project, samen met de over-
heidsinstellingen en gemeenschappen, 
namelijk het ministerie voor Maatschap-
pelijke Integratie, het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest en de gemeenten Vorst, 
Brussel en Luik.

“Zo tonen wij aan dat het mogelijk 
is om je dromen waar te maken en 
een beroepsactiviteit te starten.”  
Rix Depasse, coördinator van  

de dienst “Travail, Equivalence  

et Formations” van CIRÉ

Sinds eind 2011 werken microStart 
en CIRÉ samen aan het project 
ARCADA, een opleiding voor 
migranten. Zo is er ruimte om 
gezamenlijk over de ontwikkeling 
van projecten na te denken en is 
het mogelijk tools ter beschikking 
te stellen voor de verwezenlijking 
van een privé- of beroepsproject. 

Wanneer de deelnemers aan  
de opleidingen hun project voors-
tellen, geven de microStart-advi-
seurs meteen al feedback over de 
haalbaarheid, samen met tips en 
advies om een activiteit op te 

starten en informatie over de 
vooruitzichten ervan in België of 
elders. Daarna stelt microStart voor 
om ontmoetingen te organiseren 
tussen deelnemers die hun project 
willen voortzetten en mensen die 
al door haar werden begeleid. 

Dat idee mondde uiteindelijk  
uit in een ontmoetingsdag voor 
migranten-ondernemers op  
23 november 2012. Daarbij werd 
de samenwerking uitgebreid  
naar andere partners die  
initiatieven van migranten willen 
aanmoedigen en steunen.
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“ik ben er persoonlijk al lang van 
overtuigd dat zelf werk creëren 
een hefboom is voor sociale en 
economische emancipatie.”    
Grégor Chapelle, algemeen  

directeur van Actiris 

Volgens Grégor Chapelle, 
algemeen directeur van Actiris, 
verloopt de toegang tot werk niet 
alleen via een herinschakeling  
in loondienst. Artikel 43 van 
het beheerscontract van Actiris 
bepaalt bovendien dat ondersteu-
ning bij het creëren van de eigen 
werkgelegenheid een complemen-
taire opdracht van Actiris is. “Dat is 
een nieuwigheid waarmee ik heel 
gelukkig ben!”, verduidelijkt hij.

Actiris stelde zich ook tot doel om 
de partnerships te versterken en te 

ontwikkelen. Om werk te creëren 
wenst het de uitwerking van  
een evenwichtig traject te  
bevorderen. Daarvoor zijn  
erkenning tussen spelers, 
aanvullende begeleidingsacties 
en meer overstapmogelijkheden 
nodig. Daarbij erkent Grégor  
Chapelle: “microStart werd 
opgericht in 2010 en veroverde al 
snel een plaatsje in het Brusselse 
landschap door haar dynamiek  
en openheid voor anderen.  
De samenwerking met Actiris was 
zeer geslaagd!”

Al die spelers dragen  
ertoe bij de geloofwaar-
digheid en de actie van 
microStart ten behoeve  
van de minstbedeelden  
te versterken. Wij willen  
hen daarvoor van harte 
bedanken.

Jean-Michel is agentschapsmanager in 
het microStart-kantoor Brussel-Noord. 
Denis is manager van het agentschap 
Brussel-Zuid. Zij leggen de nadruk op 
het concept  “buurtagentschap” dat cen- 
traal staat in hun beheer. Jean-Michel 
verduidelijkt: “Het gaat het om agent-
schappen in volksbuurten van onze 
hoofdstad die elke weekdag geopend 
zijn voor het publiek, zelfs zonder af- 
spraak. In 2012 verwelkomde ons team 
(één manager en twee adviseurs in 
microkredieten) zowat 500 projectin-
dieners in het kantoor Brussel-Noord. 
Idem voor het kantoor Brussel-Zuid.” 
Denis voegt eraan toe: “Die aanpak van 
dicht bij de klanten te staan wordt nog 
versterkt door de goede bereikbaar-
heid van onze kantoren die zich allebei 
in de buurt van een station, metrosta- 
tions en andere bus- en tramhaltes be- 

vinden. Dankzij de
ligging van onze kantoren is ons actie-
terrein veel ruimer dan de gemeenten 
waarin we gevestigd zijn. Zo bevindt 
het agentschap Brussel-Zuid zich op  
de grens van de gemeenten Sint-Gillis, 
Vorst, Anderlecht en Brussel-Stad.  
Dankzij de uitstekende ligging van 
onze twee Brusselse agentschappen, 
in combinatie met het werk op het 
terrein, konden we in 2012 geleidelijk 
uitbreiden naar het hele gewest.” Bij  
microStart wordt het begrip “terrein-
werk” vaak benadrukt, waardoor het 
voor sommigen misschien wat aan-
matigend klinkt. Wat betekent het  
voor microStart? Denis: “Eigenlijk gaat 
onze buurtaanpak veel verder dan het 
agentschap. In 2012 organiseerden we 
veel acties om ons publiek te bena-
deren: sensibiliseringsacties bij lokale 

verenigingen, 
praktijkgericht opleiding door sessies 
te organiseren waarbij reeds actieve 
ondernemers hun kennis en ervaringen 
delen, stands op markten... 23% van 
de projectindieners die we in het kan-
toor Brussel-Zuid hebben ontmoet, 
kwam bij ons terecht dankzij derge-
lijke acties.” Jean-Michel benadrukt 
een ander aspect van dit werk op het 
terrein: “Acties om instellingen die met 
ons doelpubliek werken (gemeente, 
OCMW, werkgelegenheidsdienst in de 
gemeenten, verenigingen enzovoort) 
en organisaties voor de oprichting van 
ondernemingen bewust maken van 
onze opdracht zodat zij hun publiek 
over het bestaan van onze diensten 
kunnen vertellen. In 2012 werd 24 % 
van onze projectindieners door die 
instellingen doorverwezen.”  

“dankzij de ligging van onze 
kantoren is ons actieterrein veel 
ruimer dan de gemeenten waar 
we gevestigd zijn” Denis en  

Jean-Michel, agentschapsmana-

gers bij microStart
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Naast !nanciering en begeleiding voor 
micro-ondernemers wil microStart ook 
het reglementaire kader voor de op-
richting van ondernemingen in België 
doen veranderen, gebruikmakend van 
de ervaring van haar klanten.

OBSTAKELS BIJ DE OPRICHTING 
VAN EEN ONDERNEMING

De formaliteiten om een zelfstandige 
activiteit op te starten werden dan wel 
aanzienlijk vereenvoudigd in België, toch 
vormen de voorwaarden om dit statuut 
te verkrijgen en de verplichtingen waar- 
aan de micro-ondernemer vanaf zijn 
eerste werkdag moet voldoen, vaak een 
obstakel voor de oprichting van een 
onderneming, en dan vooral voor het 
publiek van microStart, dat hoofdzake-
lijk uit migranten bestaat. 

Zo moet elke persoon in België die zich 
bij de Kruispuntbank van Ondernemin- 
gen (ondernemingsnummer) en de BTW 
wenst in te schrijven, bewijzen dat hij 
een “basiskennis bedrijfsbeheer” heeft. 
Daartoe moet hij aantonen dat hij over 
een zekere beroepservaring beschikt of 

slagen voor een opleiding. Voor som- 
mige activiteiten zijn er ook allerlei voor-
waarden voor de “toegang tot het be-
roep” en moeten de startende onderne-
mers dus ook een diploma of een zekere 
ervaring kunnen voorleggen. 

De verplichting om hoge sociale bij-
dragen te betalen en het verlies van het 
vervangingsinkomen vanaf de start van 
de activiteit doen vele micro-onderne-
mers afhaken.

MAATREGELEN TER VEREEN! 
VOUDIGING EN AANMOEDIGING 

Al jarenlang worden deze aspecten bes-
tudeerd door spelers die actief zijn in de 
ondersteuning van het creëren van de 
eigen werkgelegenheid en zij spreken 
er de politieke gezagsdragers over aan. 
Zo hebben zij tal van initiatieven ge-
nomen met de steun van de overheid.  
We denken met name aan de activiteiten- 
coöperaties waarin toekomstige micro- 
ondernemers hun activiteit kunnen uit- 
testen onder het ondernemingsnummer 
van de coöperatieve vennootschap en 
dus van hun vervangingsinkomen blijven 

genieten.  We denken ook aan bepaalde 
OCMW’s die aanvaarden om voor een 
zekere tijd een aanvullende uitkering 
te verscha$en, boven op de inkomsten 
die de ondernemer als zelfstandige 
ontvangt.

Naast deze broodnodige maatregelen 
denkt microStart ook dat het absoluut 
nodig is nog andere initiatieven op te 
zetten om de activiteit geleidelijk te 
kunnen opstarten. Om de toegang tot 
het ondernemerschap te vereenvoudi-
gen, de fraude te beperken waartoe een 
te strikt reglementair kader onvermijde-
lijk leidt (zwartwerk), werkt microStart 
in overleg met de andere spelers op het 
terrein maatregelen uit die ze aan de 
politieke gezagsdragers zal voorstellen: 
versoepeling van de reglementering voor 
de basiskennis bedrijfsbeheer en de toe-
gang tot het beroep, de mogelijkheid 
om vervangingsinkomsten te “activeren” 
in het kader van een zelfstandige activi- 
teit, de herziening van de forfaitaire basis 
van de sociale bijdragen in het begin van 
de activiteit. 
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PLEidooi VAn MiCRoSTART FinAnCiEEL VERSLAG 2012, MiCRoSTART CVBA-So

ACTIEF 2012 2011  
(16 maanden)

Vaste activa 177 259

I. Oprichtingskosten 73 136

II. Immatriële  
vaste activa

2 3

III. Materiële  
vaste activa

90 108

IV. Financiële  
vaste activa

12 12

Vlottende activa 3 204 730

V. Vorderingen op meer 
dan één jaar

602 194

VII. Vorderingen op ten 
hoogste één jaar

665 223

IX. Liquide middelen 1 929 305

X. Overlopende  
rekeningen

8 9

Totaal actief 3 381 989

JAARREKENINGEN TOT 31 DECEMBER "000 EUR#

PASSIEF 2012 2011 
(16 maanden)

Eigen vermogen 1 967 559

I. Kapitaal 3 210 1 210

Resultaat (591) (651)

Overgedragen resultaat (651)

Schulden 1 413 430

VIII. Schulden op meer 
dan één jaar

1 300 178

IX. Schulden op ten 
hoogste één jaar

111 252

X. Overlopende  
rekeningen

2

Totaal passief 3 381 989

RESULTATENREKENING TOT 31 DECEMBER "000 EUR#

  
31/12/2012 31/12/2011

(16 maanden)

I. Bedrijfsopbrengsten –en onkosten

Bedrijfsopbrengsten 204 50

Bedrijfsonkosten (174) (205)

Bruto marge 30 (155)

Bezoldigingen, sociale lasten  
en pensioenen

(393) (396)

Afschrijvingen (85) (77)

Waardevermindering op  
vorderingen

(106) (10)

Andere bedrijfsonkosten (BTW) (16) (14)

Resultaat (569) (652)

II. Financiële producten

Producten vlottende activa 2 5

Financiële kosten (24) (4)

Resultaat voor belastingen (591) (651)

Belastingen (1) 0

Resultaat van het boekingsjaar (591) (651)
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PASSIEF 2012 2011

Eigen vermogen

I. Kapitaal 3 1

Resultaat

Overgedragen resultaat 3 1

Schulden 114 2

VIII. Schulden op meer dan één jaar

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 11 2

X. Overlopende rekeningen 103

Totaal passief 114 3

FinAnCiEEL VERSLAG 2012, MiCRoSTART SuPPoRT VZW

ACTIEF 2012 2011

Vaste activa 3

I. Oprichtingskosten

II. Immatriële vaste activa

III. Materiële vaste activa 2

IV. Financiële vaste activa 1

Vlottende activa 111 3

V. Vorderingen op meer dan één jaar

VII. Vorderingen op ten hoogste  
één jaar

6

IX. Liquide middelen 104 3

X. Overlopende rekeningen 1

Totaal actief 114 3

JAARREKENINGEN TOT 31 DECEMBER "000 EUR#

RESULTATENREKENING TOT 31 DECEMBER "000 EUR#

31/12/2012 31/12/2011

I. Bedrijfsopbrengsten –en onkosten

Bedrijfsopbrengsten 80 8

Bedrijfsonkosten (78) (7)

Bruto marge

Bezoldigingen, sociale lasten  
en pensioenen

(30) (2)

Afschrijvingen (1)

Waardevermindering op vorderingen

Andere bedrijfsonkosten (BTW)

Resultaat 2 1

II. Financiële producten

Producten vlottende activa 

Financiële kosten

Resultaat voor belastingen 2 1

Belastingen

Resultaat van het boekingsjaar 2 1

FINANCIËLE ACTIVITEIT  
"MICROSTART CVBA!SO#

Het boekjaar 2012 bestond uit twaalf 
maanden, tegenover zestien maanden 
voor het eerste boekjaar 2010-2011.

In 2012 is de auto!nanciering van micro- 
Start sterk toegenomen dankzij de ont-
wikkeling van de activiteit van de micro-
kredieten. De !nanciering uit eigen mid-
delen is verviervoudigd (de productie 
microkredieten in strikte zin is 2,75 maal 
groter geworden).  Met meer dan 131 000 
EUR (tegenover 34 000 EUR vorig jaar) 
dekt de opbrengst uit interesten en 
provisies voortaan een vierde van de be- 
drijfskosten (zonder voorzieningen) van 
de coöperatieve vennootschap. De per- 
soneelskosten nemen de grootste hap 
uit het budget (haast 70% van de kos-
ten). Het hele jaar lang werd ernaar ge-
streefd om de algemene kosten binnen 
de perken te houden. Zij dalen met 15% 
en komen nu op 174 000 EUR uit. Het 
risicocomité van microStart is ten slotte 
bijzonder voorzichtig geweest in de aan- 
leg van voorzieningen voor dubieuze 
schuldvorderingen: met iets meer dan 
100 000 EUR maken zij 7,7% van het 
obligo op 31 december 2012 uit, terwijl 
het percentage niet-betalingen (achter-
stand van meer dan één dag) lager is dan 

6 % op 31 december 2012. 75 % van de 
100 % voorzieningen wordt terugbetaald 
door het Europese Investeringsfonds in 
het kader van het Progress Micro!nance- 
systeem. De !nanciële kosten klimmen 
tot 24 000 EUR door de volledige op-
name van de kredietlijn bij BNP Paribas 
Fortis.

Het verlies van 591.000 euro in 2012 is 
lager dan in 2011. De gecumuleerde ver-
liezen in 2011 en 2012 zijn bijna volledig 
gedekt door het eigen vermogen (1 210 
000 EUR) dat door de vennoten van de 
cvba is ingebracht. In december 2012 
werd nog een kapitaalverhoging van  
2 miljoen euro verricht, wat de cvba de 
middelen geeft om zich verder te ont-
wikkelen in andere gewesten en haar 
groei in Brussel voort te zetten.

Het balanstotaal is er sterk op vooruitge-
gaan in vergelijking met 2011 en klimt 
van 989 000 euro naar 3 381 000 EUR. 
Op de actiefzijde vinden we met name 
het uitstaande bedrag microkredieten 
(1 300 000 EUR), dat aan passiefzijde vol-
ledig wordt gedekt door een kredietlijn 
van BNP Paribas Fortis. Aangezien de 
kapitaalverhoging plaatsvond eind 2012 
vinden we de meeste gelden terug bij 
de kasmiddelen.

BEGELEIDINGSACTIVITEIT  
"MICROSTART SUPPORT VZW#

De resultatenrekening van microStart 
Support laat een licht overschot zien 
in 2012, wat het eigen vermogen van de 
vereniging versterkt. De opbrengsten 
bestaan vooral uit subsidies (ongeveer 
80.000 euro), aangebracht door over-
heids- en privépartners: de Koning Bou- 
dewijnstichting, BNP Paribas Fortis en 
haar stichting, de Levi Strauss Founda- 
tion, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de gemeente Vorst, stad Brussel en 
Luik, het ministerie voor Maatschappe-
lijke Integratie... De kosten zijn onder 
controle, aangezien microStart Support 
hoofdzakelijk met vrijwilligers werkt.  Ze 
bestaan uit 46.000 euro werkingskosten, 
30 000 EUR personeelskosten en 2 000 
euro afschrijvingen.

Aangezien een deel van de subsidies aan 
het einde van het jaar werd geïnd, be-
schikt de vereniging over heel wat kas-
middelen (90% van de balans). 

ToELiChTinG BiJ dE REKEninGEn VAn MiCRoSTART CVBA-So En 
MiCRoSTART SuPPoRT VZW ZoALS AFGESLoTEn oP 31/12/2012
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Fatima opende  
haar schoonheids- en kapsalon 
in Sint-Gillis

Tijdens haar tweede boekjaar bleef mi-
croStart trouw aan haar opdracht die 
in de statuten wordt vastgelegd als “de 
ontwikkeling van een instelling van mi-
crokrediet om het opzetten van activi-
teiten te bevorderen door personen die 
geen toegang hebben tot het traditio-
nele banksysteem” (artikel 4bis van de 
statuten).

DOELPUBLIEK

Het hele jaar 2012 bleef microStart trouw 
aan haar doelpubliek: meer dan de helft 
van de klanten genieten een sociale uit-
kering of zijn werkloos. 80% van de klan-
ten van microStart leeft onder de ar-
moedegrens (zowat 980 euro per maand 
voor een alleenstaande). Het hele jaar 
2012 stelde microStart alleen diensten 
aan haar doelpubliek voor om hen te 
helpen meer autonoom te worden.

VEEL JOBS GECREËERD IN 2012

In een studie van eind 2012 werd onder-
zocht in welke mate microStart haar 
doelstellingen en opdrachten vervult. 
Het gaat erom de algemene impact van 
het microkrediet te meten; namelijk of 

microStart al dan niet de minstbedeel-
den financiert en of het microkrediet 
e"ciënt jobs creëert.

Enerzijds tonen de cijfers duidelijk aan 
dat meer dan 90% van de klanten die 
een microkrediet genieten, onder de 
armoedegrens leeft. 

Anderzijds werden 215 jobs gecreëerd 
sinds februari 2011 voor 364 toegestane 
microkredieten; 59 jobs in 2011 tegen-
over 156 in 2012, dus haast driemaal 
meer. 

De algemene balans is positief, vooral op 
het niveau van de professionele en soms 
bancaire herintegratie van vele begun-
stigden. De reële impact op hun in-
komsten is wel relatief. Dat hangt af van 
diverse factoren, zoals de activiteitssec-
tor, de persoonlijke situatie van de klant, 
zijn opleiding en aanpassingsvermogen. 

SOCIALE RELATIES

In 2012 genoten de medewerkers van 
microStart haast 30 dagen opleiding 
(wat minder is dan in 2011 door de uit- 
gebreide eerste opleiding vorig jaar). Er 
werden extra voordelen toegekend, zoals 
meer vakantiedagen of maaltijdcheques 
voor iedereen. Voor de loonspanning 
werd een verhouding van 1 op 3,4 ge-
handhaafd; de loonsverhogingen waren 
vooral bestemd voor de laagste lonen. 
In juli en december 2012 werden twee 
jaarlijkse workshops gehouden (waarvan 
een meerdaagse workshop buiten Brus-
sel). Het team deed daar onder meer 
voorstellen rond de organisatie van de 
rekrutering en de uitwerking van een 
variabele bezoldiging.

MICROSTART EN HET MILIEU

In 2012 genoten de !ets en de trein de 
voorkeur voor beroepsverplaatsingen en 
voor het woon-werkverkeer. Over het 
algemeen wordt sober omgesprongen 
met de beschikbare middelen en micro-
Start doet voor bijzondere prestaties zo 
mogelijk systematisch een beroep op 
haar klanten.

BiJZondER VERSLAG oVER hET SoCiALE ooGMERK MiCRoSTART in dE PERS

“microStart zet de centrale  
permanentiedienst op”
De Vlaamse Ondernemer, 10/04/2012

“MiCRoSTART hELPS  
younG EnTREPREnEuRS”
Tvbrussel.be, 24/05/2012

 “Portret diane Mbarushimana”
Youth@work, 11/10/2012

“Afnemers microkredieten  
in de prijzen”
Brusselnieuws.be, 15/11/2012

“BELGEn ZiJn BEST WEL  
ondERnEMEnd”
Trends, 28/06/2012

“Jonge ondernemers 
gezocht tijdens de eerste 
Week van het Microkrediet 
in België”
kmo insider biz, 2/05/2012

“dreamStart beloont  
drie ondernemers”
nieuwsblad.be, 16/11/2012

“iEdEREEn ondERnEMER,  
MET MiCRoKREdiET”
Ondernemers, 12/2012

“Microkredieten zijn vaak  
het duwtje in de rug”
Brussel deze week, 12/2012

Isaka opende een modeboutiek 
via een microkrediet  
van 8 500 EUR
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