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Met lege handen,  
maar een hoofd vol ideeën!
U hebt ons derde jaarverslag in handen. Ook deze keer heeft het 
volledige team van microStart aan de verwezenlijking ervan mee-
gewerkt. Ons eerste buurtkantoor voor microkredieten openden we 
in een voormalig Grieks restaurant in de buurt van het Zuidstation... 
Wat zijn we sindsdien gegroeid! We zijn begonnen met twee werk- 
nemers, en in december 2013 waren we al met twintig, van één  
kantoor zijn we uitgegroeid tot vier kantoren en van honderd micro-
kredieten in 2011 naar meer dan vierhonderd in 2013.

Achter deze cijfers schuilen de mensen en hun verhalen die ons mo-
tiveren om vooruit te gaan: zij tonen ons steeds weer opnieuw hun 
creativiteit, hun dynamisme en hun ondernemingszin, ook al zijn 
de omstandigheden om te ondernemen niet voor iedereen altijd 
even gemakkelijk. Zij geven ons de energie om door te gaan, om 
het project uit te breiden, om ons aanbod te verbeteren en zo een 
antwoord op maat te kunnen bieden op hun verwachtingen, om de 
sociale impact te versterken die wij door onze dagelijkse werking tot 
stand brengen: de sociale impact van werkgelegenheid scheppen.

Wat waren de krachtlijnen van 2013? Een aanhoudende vraag, 
40% groei in de activiteit, twee nieuwe kantoren in Luik en Gent, 
een nieuw bestuur met de komst van Philippe Maystadt als voor-
zitter van de cvba en Olivier Brissaud als voorzitter van de vzw.  
We krijgen ook steeds meer institutionele erkenning, met name 
in Brussel en Wallonië. Onze eerste stappen in Vlaanderen zijn ook 
veelbelovend, zoals blijkt uit de eerste maanden activiteit van het 
Gentse kantoor.

We wensen u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag.

edito



4 JAARVERSLAG 2013 
microStart

microStart helpt de zwakkeren 
in de Samenleving  

microStart bliJft trouw aan haar miSSie

In mei 2012 wint microStart de Federale 
Prijs Armoedebestrijding en in 2013 gaat 
de organisatie op hetzelfde elan verder. 
Er worden nog meer mensen geholpen 
die zich in een kwetsbare situatie be-
vinden en graag hun eigen tewerkstel-
ling willen creëren. In het derde werkings- 
jaar is microStart erin geslaagd een on-

miskenbare speler te worden op het vlak 
van begeleid microkrediet dankzij haar 
twee voornaamste missies: financiering 
en coaching van startende ondernemers 
en zelfstandigen die geen banklening 
kunnen krijgen. De nauwe samenwer-
king met de initiatiefnemers van de pro-
jecten en de reactiecapaciteit van het 

team blijven elementen die zeer op prijs 
gesteld worden door de klanten. Dat 
blijkt uit een tevredenheidsonderzoek 
dat in 2013 bij 178 personen uitgevoerd 
werd.

klanten

klanten met veel inSpiratie

Iedereen is welkom in de kantoren van 
microStart! De verscheidenheid van de 
initiatiefnemers en hun levensloop is 
trouwens een van de elementen die 
microStart zo uniek maakt. De enige 
hindernis die alle aanvragers verbindt, is 
dat ze allemaal moeilijk een banklening 
kunnen krijgen. Maar daarnaast lopen 
hun socio-professionele situaties ver uit- 
een, zitten ze boordevol originele ideeën, 
willen ze starten in verschillende bran-
ches en komen ze uit alle windstreken. 
90% van de aanvragers is in het buiten-
land geboren, en hun competentie- en 
studieniveaus zijn onderling sterk ver-
schillend. 12% van de klanten heeft het 
moeilijk om de landstalen aan te leren. 

De onderverdeling van de opleidingsni-
veaus verschilt weinig van jaar tot jaar: 
21 % heeft technisch of beroepsonder-
wijs gevolgd, 24% heeft een niveau van 
secundair onderwijs en bijna 45 % heeft 
hoger onderwijs gevolgd. Bij de analyse 
en behandeling van de dossiers wordt er 
rekening gehouden met het competen-
tieniveau van de kandidaat. 

Onderverdeling klanten
naar OPleiding

“bij microStart krijg je  
zoveel meer dan alleen  
maar een lening!”  
Donatienne,  
ambulante handelaar  

De vader van Donatienne was 
marktkramer en zo kreeg ze als  
kind de smaak van het verkopen  
te pakken. Na een hele resem korte 
jobs, beslist Donatienne om haar 
eigen zaak in ambulante verkoop  

van damesartikelen op te starten.  
Met de financiering van microStart 
heeft ze haar eerste voorraad  
goederen en een bestelwagen 
kunnen kopen. Donatienne is zelf-
standige sinds september 2013.
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er zijn bijna even veel 
mannen (60%) alS vrOuwen 
(40%). 

De projecten die gefinancierd en bege-
leid worden zijn sterk uiteenlopend en 
komen uit steeds meer verschillende sec-
toren, met het meest aantal aanvragen 
voor handelszaken en dienstverlening: 
44 % handelszaken, 19 % in de diensten-
sector, 13 % in de vervoersector, 11 % in de 
horeca en de overige 13 % in beroepen 
van meer artistieke strekking, in de am-
bachten, in de landbouw en in de bouw-
sector. 

microStart wilt armoede bestrijden, 
banen scheppen en welvaart creëren. 
Daarom past de organisatie voortdurend 
haar portfolio van financiële producten 
en coachingdiensten aan met de bedoe-
ling om in de eerste plaats werkzoeken-
den en OCMW-gerechtigden te bereiken. 
De cijfers tonen aan dat we goed in dit 
opzet slagen: bijna de helft van de mensen 
die een financiering krijgen zijn werk- 
zoekend of afhankelijk van het OCMW. 
33% oefent al een zelfstandige activiteit 
uit en iets minder dan 20% is in loon-
dienst als bijkomende activiteit. In totaal 
leeft 80 % van de microStart-klanten onder 
de armoedegrens. 

Onderverdeling klanten
naar activiteit

Onderverdeling klanten
vOlgenS berOePSStatuut

Gulay kreeg een jaar begeleiding  
van de vzw ILES en heeft van 
microStart en het Participatiefonds 
een lening gekregen om haar Food 
Truck/traiteur op te starten. Ze was al 
een aantal jaar werkloos toen ze bij 
microStart een adviseur vond die haar 
begeleid heeft met de opstart  
en de groei van haar project.

“De eerste keer dat ik bij microStart 
ben langsgegaan, werd ik gelijk heel 
goed onthaald. Ik voelde me er snel 
thuis en de adviseurs begrepen mijn 
situatie. Je voelt je echt goed onder-
steund, en je kan de adviseurs alles 
vertellen of vragen. Bij de opstart word 
je bovendien van A tot Z begeleid, 
de adviseurs staan je bij met raad en 
daad. Zo gaat het er niet overal aan 
toe, geloof me vrij.”

“microStart is als  
een tweede familie”
Gulay, Food Truck 
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BegeleidingsaanBod 

op maat

>>

Infosessie Starter 

(1/2 dag)

Van project tot  

idee met NFTE

(9 dagen)

Onthaalgesprek

OrIëNTaTIE

Expert Begeleiding (EB) projectdefiniëring 

en administratieve opvolging 

DEFINIërINg prOjEcT

dreamStart, doelgroep: 18-30 jaar

(2 maanden)

BaSISprINcIpES VaN 

hET ONDErNEmEN

marketing

Voorbereiding op  

het examen bedrijfsbeheer  

(5 halve dagen)

Financiën

Budgetbeheer  

(1/2 dag)

Wetgeving

Klanten vinden  

(1/2 dag)

administratieve opvolging

IcT en sociale media

Basiscursus boekhouden 

(1/2 dag) 

VErDIEpINg

Onderneming  

in moeilijkheden  

met BEcI

cursus boekhouden voor 

gevorderden (1/2 dag)

Thema café 

(1/2 dag)

cOLLEcTIEF INDIVIDUEEL

Individuele coaching What’s up?

OpVOLgINg

>>mijn  
onderneming
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dienSten op maat van Specifieke  
behoeften

* tevredenheidsstudie  
uitgevoerd bij  
een representatief publiek  
van 178 personen

Van in het prille begin wilde  
microStart een koploper zijn in  
de ontwikkeling van nieuwe finan-
ciële producten op maat van haar 
doelgroep. Ook in 2013 is deze trend 
verdergezet met o.a. de testfase 
van een nieuwe waarborgvorm die 
gebaseerd is op een voorafgaand 
spaarsysteem en de toekenning van 
de eerste renteloze leningen dankzij 
de overeenkomst met de partner 
Funds For Good.

mS test mS cash mS business mS group

Wat wil ik doen ? Ik test mijn toe- 
komstige activiteit

Ik heb nood aan kapitaal of 
aanvulling van mijn stock

Ik start mijn activiteit  
of breid uit

Ik onderneem met 
familie of vrienden

Welk bedrag  
kan ik lenen ?

Op welke looptijd ? 

Met welke  
rentevoet ?

Dossierkost ?

Welke garantie ?

2.000 € 5.000 € 15.000 € 10.000 €

12 maanden 12 maanden 48 maanden 12 maanden

9,95% 9,95% 8,95% 8,95%

5% 5% 5% 5%

Borg 50% Borg 50% Borg 50% Onderlinge
borgstelling

microStart heeft een goed gevuld aanbod, zowel 

op het vlak van kredieten als van begeleiding. 

Onderstaand schema geeft dit duidelijk weer:

microStart vindt het belangrijk om producten op 
maat van haar klanten aan te bieden en maakt 
daar dan ook een prioriteit van. Zo letten de ad-
viseurs er goed op dat het financieel product en 
de terugbetalingsvoorwaarden die zij voorstellen 
bij de persoon en zijn project passen. 90 % van 
de klanten vindt trouwens dat de aflossingen 
goed berekend zijn en dat er rekening wordt ge- 
houden met hun aflossingsvermogen*. Vooral 
de persoonlijke aanpak van microStart wordt 
zeer gewaardeerd. 94 % van de klanten heeft 
een zeer positieve opinie over de adviseurs die 
hun aanvraag behandelen. De klanten vinden 
dat ze altijd bij hun adviseurs terecht kunnen en 
dat ze er steeds een luisterend oor vinden. 87 % 
van de klanten is ook tevreden over de termijn 
waarop hun aanvraag behandeld wordt.

De combinatie microkrediet en coaching wordt 
erg gesmaakt door het doelpubliek. 80% van de 
klanten vindt dat microStart, naast het verstrek-
ken van leningen en het begeleiden met oplei-
dingen en advies, hun de motivatie geeft om hun 
project op te starten.
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wat is Funds For good (FFg)? 
FFG ontwikkelt en verdeelt beleg-
gingsfondsen met het opmerkelijk 
kenmerk dat het bedrijf zich ertoe 
verbindt om 50 % van zijn winst,  
met een minimum van 10 % van  

de omzet, uit te keren om projecten 
te steunen die werkzoekenden  
door ondernemerschap weer in  
de samenleving willen integreren.

waarom bent u een partner-
schapsovereenkomst met  
microStart aangegaan?
Eerst en vooral omdat wij volledig 
op dezelfde golflengte zitten met 
microStart, zowel op het vlak van 
bedrijfsmissies, doelpubliek, als 
aanpak. Een bijkomende factor is 
het dynamisme van het hele micro-
Start-team. Ook dat heeft een grote 
rol gespeeld in onze beslissing.

wat is een renteloze lening?
Zoals de naam het al aangeeft  
gaat het hier over een lening waar 
geen rente op betaald moet worden 
en die bovendien gelinkt is aan een 
klassiek microkrediet. De renteloze 
lening voorziet een lange periode 
van kapitaalvrijstelling en simuleert 
dus eigenlijk een situatie waarin 
de kredietnemer eigen middelen 
inbrengt. Deze lening is speciaal 
bedoeld voor steun aan werkzoe-
kenden en leefloners die hun eigen 
tewerkstelling willen creëren.

Patrick Somerhausen, 
mede-oprichter  
van Funds For Good 

recht op economiSch initiatief

microStart gaat verder dan alleen actie 
op het terrein, het werkt ook mee aan 
de totstandbrenging van een reglemen-
tair kader voor haar klanten. De Global 
Entrepreneurship Monitor, een wereld-
wijd erkende indicator voor onderne-
merschap, heeft het lage aantal nieuwe 
startende ondernemingen per inwoner 
in België aangekaart. Tegelijkertijd ver-
scheen in 2012* een Europese studie over 
de regelgeving in de lidstaten. Deze stu-
die, die uitgevoerd werd met de hulp van 
verschillende advocatenkantoren, stelde 
een aantal tekortkomingen aan de kaak 
die de ondernemingszin belemmeren.

1. Het ontbreken van een overgangssta- 
tuut tussen werkzoekende en zelfstan-
dige, dat het met name toelaat om, al 
was het maar degressief, tijdelijk een 
werkeloosheidsuitkering te blijven be-
houden. Er is vooruitgang geboekt met 
de invoering van een aantal uitzonde-
ringen, zoals bv voor activiteitencoöpe-
raties, maar dat neemt niet weg dat de 
vraag nog altijd veel hoger is dan het 
aantal beschikbare plaatsen.

2. Een te hoge sociale bijdrage voor star-
tende bedrijven die vaak klein en weinig 
rendabel zijn. Ook op dit vlak zijn er in 
2013 veranderingen gekomen. Vanaf nu 
kan de sociale bijdrage berekend worden 
op basis van de werkelijke activiteit in 

2015, maar met bijna 700 € per trimester 
ligt de drempel nog steeds te hoog.

3. België blijft een van de enige lidstaten 
van de Europese Unie waar een diploma 
een absolute vereiste blijft om het sta-
tuut van zelfstandige te verkrijgen. Men-
sen die een micro-onderneming willen 
starten maar geen diploma hebben, zijn 
verplicht om het examen van de Centrale 
Examencommissie af te leggen (nationaal 
slaagcijfer: 44%) of om beroep te doen op 
derden. microStart pleit ervoor dat haar  
begeleiding erkend wordt als vrijstelling 
van het examen.

4. Tot slot heeft de regionalisering van 
het Participatiefonds ervoor gezorgd dat 
ondernemers zonder eigen middelen 
nog steeds moeilijk toegang krijgen tot 
eigen vermogen of quasi-kapitaal. micro-
Start ijvert voor een veralgemning van de 
renteloze leningen aan 0 % zonder waar-
borg, als een complement bij het micro-
krediet, die gefinancierd worden door de 
gewesten en private investeerders.

“dankzij de opleiding die ik bij micro- 
Start gevolgd heb om mij voor te be-
reiden op het examen bedrijfsbeheer, 
heb ik beter begrepen hoe de btw in 
elkaar zit!”  Octavio, Portugese traiteur 

Octavio was werkloos en had geen 
startkapitaal, maar toch heeft 
hij stap voor stap de procedure 
doorlopen om een eigen zaak 
in Portugese specialiteiten op te 
starten in de buurt van het kantoor 
van Brussel-Zuid. Ondanks een 
beperkte voorkennis heeft hij zich 

ernstig voorbereid op het examen 
basiskennis bedrijfsbeheer.  
Na 5 halve dagen met Pierre  
Joosten, vrijwilliger en bestuurslid 
van de vzw microStart Support,  
is Octavio voor zijn examen  
geslaagd met 79%.  
Chapeau Octavio!

* Adie-Trust Law 2012 Creating Jobs in Europe: Legal and Regulatory Frameworks  
of Microenterprises and Microcredit in Europe 
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microStart groeit  
verder uit

microStart richt zich tot een bevolkings-
groep die nood heeft aan nauw contact 
en een snelle oplossing voor hun pro-
blemen. Geen voorafgaande voorwaar-
den, iemand die aandachtig naar hun 
verhaal luistert, begeleiding bij de finan-

ciële aspecten van het dossier, coaching 
op maat... dit zijn enkele van de voor-
naamste elementen waarmee er op spe-
cifieke vragen geantwoord wordt van 
een doelpubliek dat deze menswaar-
dige aanpak erg op prijs stelt.

Waarden als vertrouwen en respect, maar 
ook luisterbereidheid voor ieder pro-
ject dragen bij tot de mond-tot-mond- 
reclame en bereiken degenen die niet in 
aanmerking komen voor een klassieke 
banklening.

uitbreiding

46 % meer microkredieten

Sinds de opstart van microStart in fe-
bruari 2011 is de vraag naar microkre-
dieten gestaag blijven groeien. In 2013 
was dat niet anders. Het aantal gesprek-
ken, toegekende microkredieten en be- 
geleidingen spreken voor zich. We heb-
ben 1800 personen ontvangen en 402 
microkredieten toegekend voor een to- 
taalbedrag van meer dan 1,9 miljoen 
euro. Het uitstaand bedrag komt daar-
mee op meer dan 2,4 miljoen euro. Op 
dit moment zijn 540 personen hun micro-
krediet aan het terugbetalen.

Deze elementen tonen de wilskracht en 
de ondernemingszin aan van de zoge-
naamde zwakkeren in de samenleving 
die bij microStart financiering en bege-
leiding vinden om hun eigen zaak op te 
starten.

coaching: het extraatJe dat het verSchil maakt!

Ieder jaar versterkt microStart haar posi-
tie als speler op het vlak van coaching 
van startende ondernemers. In 2013 
hebben loontrekkenden en vrijwilligers 
samen bijna 900 personen (klanten en 
niet-klanten) ontmoet. We willen speci-
fiek de aandacht vestigen op een oplei-
ding ter voorbereiding van het examen 
bedrijfsbeheer die speciaal voor onze 
ondernemers werd ontwikkeld. In 2013 
werden er 11 sessies van vijf halve dagen 

100 
micrOkredieten

275
micrOkredieten

402 
micrOkredieten

In 2011

In 2012

In 2013

777 tOegekende micrO-
kredieten SindS de OPStart 
van micrOStart

+

Paul, instructeur  
opleiding bedrijfsbeheer

georganiseerd waar gemiddeld 8 deel-
nemers per groep aan deelgenomen 
hebben. 78 % van de personen die na 
afloop van de opleiding het examen heb-
ben afgelegd, zijn er ook voor geslaagd!

 

Aantal uitbetaalde  
microkredieten
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Amadou is 31, komt oorspronkelijk uit Guinea 
en woont in België sinds 2006. Hij heeft in 
januari 2013 zijn eenmanszaak (als zelfstandige 
natuurlijke persoon) opgestart in sneltransport. 
Hij kreeg steun van microStart in de vorm van 
twee microkredieten en hij kreeg persoonlijke 
begeleiding om zijn examen basiskennis  
bedrijfsbeheer tot een goed einde te brengen.

“dankzij microStart  
heb ik de energie  
kunnen opbrengen om deze  
uitdaging aan te gaan en om  
een langetermijnvisie te ontwikkelen ” 
Amadou, chauffeur / sprinter-koerier 

het netwerk breidt uit

2013 was niet enkel het jaar waarin de 
twee Brusselse kantoren een sterke acti-
viteitengroei kende, het was ook het jaar 
waarin het aantal vaste kantoren verdub-
beld is. Twee nieuwe kantoren, in Gent en 
in Luik, hebben in juni 2013 hun deuren 
geopend en beantwoorden hiermee aan 
de vraag van de lokale bevolking.

Als de gelegenheid zich aandient, or- 
ganiseert microStart ook gedecentrali-
seerde permanenties om haar diensten 
dichter bij de mensen te brengen.

Luik
Brussel

Gent

In juni 2013 opende microStart haar 
eerste vestiging in Vlaanderen. Het koos 
daarvoor Gent. De sympathieke Arte-
veldestad staat bekend voor haar inno-
vatieve kijk op de maatschappij en is de 
ideale thuishaven voor de uitbouw van 
een netwerk in Vlaanderen.

De missie van microStart om aan zo veel 
mogelijk mensen het recht op econo-
misch initiatief te geven komt als geroe-
pen. De kranten krioelden in 2013 van bij-
dragen over toenemende werkloosheid, 
discriminatie op de arbeidsmarkt en een 
stijgend aantal Vlaamse gezinnen dat in 
armoede leeft. Bovendien wordt het voor 
startende ondernemers als maar moei-
lijker om aan het nodige kapitaal te raken 
om zelf aan de slag te gaan.

Sinds de opstart in Vlaanderen ontvingen 
we 217 potentiële ondernemers en ver-
leenden we 46 microkredieten. Via een 
combinatie van kleine maar progressieve 
leningen en een sterke begeleidings-
dienst zijn we ervan overtuigd een alter-
natief te kunnen bieden in de strijd tegen 
de opkomende armoede in Vlaanderen. 
Met een extra vestiging in 2014 in Ant-
werpen hopen we aan de toenemende 
vraag te kunnen blijven beantwoorden.” 

focuS op vlaanderen

Elias Mueghe is 43 jaar en 
zaakvoerder van Cambel  
& Partners, een bedrijf in  
de onderhoudssector.   
“microStart hielp ons groeien” 

Ons project is ontstaan vanuit de 
Kameroenese vereniging in Gent.  
De oorspronkelijke bedoeling was  
om op een creatieve manier het 
samenleven te bevorderen en men-
sen te oriënteren binnen de arbeids-
markt. Het project barstte evenwel  
al snel uit zijn voegen, een bewijs  
dat als mensen de juiste oriëntatie  
en middelen hebben dit niet alleen 
een groot verschil kan maken maar 
ook nieuw talent kan stimuleren.
Ondanks een goed eerste jaar weiger-
den de banken ons te ondersteunen 
in onze verdere groei. 

Een zaak opstarten is een enorme 
uitdaging voor mensen die geen 
grote waarborgen hebben of een 
vaste job. Via kennissen kwam ik  
bij microStart terecht. Hoewel  
de maximumlening van 10.000 €  
die toegekend werd maar een stuk 
van onze investering kon dekken, 
stond het ons wel toe te groeien. 
Bovendien kwam er een gratis  
begeleidingsdienst bij die er niet 
alleen is om te begeleiden maar ook 
om op te volgen in de beginfase en 
op tijd te reageren.

Opening van het agentschap  
in Gent, juni 2013
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programma’S en 
innovatie

microStart pioniert sociaal. Doorgedre-
ven prospectie leidt naar een tot nog 
toe vaak ongekend en miskend publiek. 
Om deze initiatieven duurzaam te maken 
gaat de financiële steun gepaard met 
vorming en opvolging op maat van de 
ondernemer.

microStart bouwt een systematische op- 
volging en vorming uit voor micro-onder- 
nemers. Op vlak van financieel beheer, 
marketing en wetgeving wordt onder-
steuning op individuele en collectieve 
basis aangeboden. 

Het vormingsprogramma is reeds sterk 
uitgebouwd in Brussel ; Wallonië en 
Vlaanderen volgen met rasse schreden. 
Het vrijwilligersplatform met meer dan 
100 actieve vrijwillige experten staat 
hiervoor garant, in samenwerking met 
lokale partnerorganisaties.

dreamStart: van idee tot proJect... 
Speciaal voor Jongeren

Voor jongeren die willen ondernemen 
is in 2013 dreamStart in Brussel ontwik-
keld, geïnspireerd door het Franse ini-
tiatief Créajeunes van Adie. dreamStart, 
een programma van twee maanden voor 
het plannen van een idee tot een busi-
nessplan, is tweemaal georganiseerd in 
2013. 

“Dankuwel dreamStart om zonder 
vooroordelen jongeren te helpen 
om iets op te starten in een sector 
waar ze van houden, dankuwel  
om ons de kans te geven een idee 
tot een project uit te bouwen, 
dankuwel voor de begeleiding  
en de coaching. Dankzij micro-
Start en haar vrijwilligers hebben 
we onze competenties kunnen 
ontwikkelen... Nu moeten we 
alleen nog de grote stap zetten! 
Duizend maal dank!“

Aurélie Carette, “Lili Birth”, 
Event & Shop rond geboorte  

Jonge leeuwen uit de lichting 
dreamStart 2013
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een team  
met een miSSie

een nieuw beStuur voor de groep

In 2013 heeft de groep microStart een 
ingrijpende bestuurswisseling ondergaan 
om beter in te kunnen spelen op de uit-
dagingen van de toekomst.

In de Raad van Bestuur van de CVBA is 
Maria Nowak, Voorzitster-Oprichtster van 
Adie, afgetreden als voorzitter – ze is nog 
steeds actief als bestuurslid – en heeft de 
fakkel doorgegeven aan Philippe May-
stadt, Minister van Staat en Erevoorzitter 
van de Europese Investeringsbank. Alex 
Houtart, Head of CSR van BNP Paribas 
Fortis heeft Laurent Ledoux opgevolgd. 

Emmanuel Landais (Adie), Luc Haegemans 
(BNP Paribas Fortis) en Samuel Clause (EIF) 
zijn zeer actief gebleven als bestuurslid 
en leveren een belangrijke bijdrage aan 
de verdere ontwikkeling van microStart 
CVBA-SO.

Net zoals we het ons bij de start had-
den voorgesteld, zijn het bij de vzw de 
vrijwilligers die het heft in handen ge-
nomen hebben: Pierre Joostens, Jean-
Pierre Timmermans en Caroline Vannitsen 
werden verkozen tot bestuursleden ter 
vervanging van Maria Nowak en Emma-

nuel Landais. Patrick Sapy blijft in de 
Raad van Bestuur waar hij microStart 
CVBA-SO vertegenwoordigt. Olivier Bris-
saud, voormalig Algemeen Directeur 
van Volkswagen Group Services, is de 
nieuwe Voorzitter van de Raad van Be-
stuur. In 2014 zal microStart actief meer 
vrijwilligers betrekken bij het bestuur.

raad van beStuur van microStart cvba-So

Philippe maystadt
Minister van Staat, Ere-voorzitter van de Europese 
Investeringsbank (Voorzitter)

maria nowak
Voorzitster-Oprichtster van Adie

emmanuel landais
Algemeen directeur van Adie

luc Haegemans
Secretaris-generaal van BNP Paribas Fortis

alex Houtart
Directeur MVO bij BNP Paribas Fortis

Samuel clause
Senior Microfinance Officer,  
Europees Investeringsfonds

raad van beStuur van microStart Support vzw

Olivier brissaud
Vrijwilliger, voorzitter

Patrick Sapy
Vertegenwoordiger van microStart CVBA-SO

Pierre joosten
Vrijwilliger, bestuurslid

caroline vannitsen
Vrijwilliger, Support Specialist - Control & Enabling  
Functions bij BNP Paribas Fortis

jean Pierre timmermans
Vrijwilliger, bestuurslid

team



Hoe hebt u microStart leren 
kennen?
O.b – Ik ken microStart (mS) via Ashoka, 
ik heb mS ook begeleid. Het klikte met-
een en toen mS me heeft aangeboden 
om voorzitter te worden van de vzw die 
zich bezighoudt met vrijwilligers heb ik 
dan ook gelijk met veel enthousiasme 
toegezegd.

a.H – Als CSR director bij BNP Paribas 
Fortis kreeg ik de mogelijkheid om de 

bank te vertegenwoordigen in de Raad 
van Bestuur van mS. 

Hoe ziet u de toekomst van mS?
O.b – mS heeft een unieke strategie en 
ik zie de toekomst dan ook rooskleurig 
tegemoet. Ik ben ervan overtuigd dat 
wij een antwoord bieden – misschien 
slechts deels, maar wel belangrijk! – op 
de vraag naar sociale versterking in een 
samenleving die door een ingrijpende 
identiteitscrisis gaat.

a.H – Ik denk eerlijk gezegd dat we ons 
aan een ‘boom’ kunnen verwachten. mS 
heeft al een gigantische stap in de juiste 
richting gezet en kan haar impact nog 
vertienvoudigen. Maar om dat doel te 
bereiken moet iedereen zijn schouders 
onder het project zetten. Er is nood aan 
een positieve samenwerking tussen 
politici, economische spelers en vrijwil-
ligersorganisaties.

en tot slot...
O.b & a.H – Onze grootste motivatie is 
het enthousiasme en de professionele 
aanpak van het team. Op die manier 
is er een aangename en productieve 
samenwerking. Meer mensen moeten 
dit fantastisch initiatief leren kennen! 
Je kan het vurig enthousiasme van een 
startende ondernemer in zijn ogen lezen. 
En het is een enorm voorrecht om aan 
zijn project mee te mogen werken.

waarom hebt u het voorzitterschap  
van microStart aanvaard?
Met microkredieten maakte ik voor het eerst 
kennis als voorzitter van de Europese Inves-
teringsbank, maar lang daarvoor al schreef 
een van mijn zonen als student economische 
wetenschappen een thesis over het onder-
werp. Bij de EIB werd ik gecontacteerd door 
verstrekkers van microkrediet. Op basis van 
hun voorstellen hebben we een Europees 
hulpprogramma opgestart dat deze vorm 
van krediet ondersteunt. Ik ben voorzitter van 
microStart geworden omdat ik zo mijn over-
tuiging wil delen. De sterke structuur heeft 
me ook overtuigd.

wat vindt u de sterktes van microStart?
Ik zie er drie belangrijke. In de eerste plaats 
dekt het professionele aanbod van begeleid 
microkrediet als een van de weinigen een 
reële behoefte. In amper drie jaar hebben 
we bijna 1000 microkredieten verstrekt en 
4000 kandidaten ontmoet. Daarbij vind ik 
het microStart-team erg professioneel en de 
processen heel sterk. Dat levert hen heel wat 
erkenning op op institutioneel vlak. Ten slotte 

is er de bijzondere samenwerking van BNP 
Paribas Fortis (inbreng van eigen fondsen en 
kredietlijnen), de Franse stichting Adie – 
Association pour le Droit à l’Initiative Eco-
nomique (om haar knowhow) en het Euro- 
pees Investeringsfonds dat borg staat voor 
de activiteiten. Een sterke en zinvolle krach-
tenbundeling.

welke doelen stelt u voorop  
op de middellange termijn? 
Allereerst aan de grote vraag tegemoet-
komen door ons agentschappennetwerk 
verder uit te breiden en onze capaciteit te 
verhogen. Zo kunnen we efficiënter worden 
en meer sociale impact genereren, met name 
op het vlak van jobcreatie. Daarbij willen we 
tegen 2018 de operationele kosten gedekt 
zien om de duurzaamheid van de organi-
satie te verzekeren. We willen een kapitaals-
verhoging doorvoeren. Ten slotte willen we 
bijdragen tot de evolutie van het wettelijk 
kader voor het oprichten van een onder-
neming in België. Dat is nog te weinig aan-
gepast aan wie als werkloze een project wil 
opstarten.
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“een startende ondernemer herken je aan de twinkeling  
in zijn ogen. hieraan bijdragen is fantastisch !”

Olivier Brissaud,  
vrijwilliger,  
Voorzitter microStart Support vzw

Alex Houtart,  
Hoofd CSR BNP Paribas Fortis  
en beheerder microStart

Philippe Maystadt 
Voorzitter van de  
Raad van Bestuur  
van microStart
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het team bliJft groeien

Het aantal personeelsleden van de groep 
microStart is in 2013 bijna verdubbeld, 
met 16 werknemers op 31/12/2013, ver-
deeld over het hoofdkantoor (6) en de re-
gionale kantoren (10). Van de 10 nieuwe 
krachten die dit jaar aangeworven zijn, 
werken 7 personen in het netwerk waar-
onder 2 managers die de kantoren van 
Luik en Gent hebben opgestart en 5  
microkredietadviseurs verdeeld over de 
4 huidige microStart-agentschappen. 

Deze “operationele” functies evolueren na 
verloop van tijd en de adviseurs zullen 
zich naast het financiële luik meer en 
meer concentreren op de begeleiding van 

ondernemers. Daarnaast was 2013 een 
jaar waarin we belangrijke vooruitgang 
geboekt hebben op het vlak van diver-
siteit in de functies bij microStart. Er zijn 
drie nieuwe ondersteuningsfuncties ge-
creëerd: de functie van project manager 
die verantwoordelijk is voor het program-
ma dreamStart, een opleiding voor jonge 
ondernemers onder de 30 die een zaak 
willen opstarten, en twee andere functies 
in het hoofdkantoor waaronder één ad-
ministratieve assistent en een ‘collection 
& credit controller’ die het risico beheert 
dat gepaard gaat met het verstrekken 
van microkredieten.

In 2013 heeft microStart het hele jaar 
door steeds meer vrijwilligers aange-
trokken die beginnende ondernemers 
van A tot Z bij hun project begeleiden. In 
de kantoren van de hoofdstad heeft dit 
geleid tot een uitbreiding van het reeds 
bestaande aanbod, nieuwe opleidingen 
en meer permanenties. In de nieuwe kan-
toren in Luik en Gent komt deze begelei-
ding ook aardig op dreef.

Dit scala van complementaire profielen 
toont aan dat het team gaandeweg wel 
degelijk verrijkt. 

“microkrediet is een solida-
riteitstool met een unieke 
denkwijze: ‘mensen helpen 
zichzelf te helpen’ is  
een goede samenvatting  
van deze filosofie” 
Marion Cahen, manager van 
het kantoor in Gent 

Marion heeft 15 jaar ervaring in 
microfinancieringsorganisaties. Het 
was voor haar dan ook een logische 
gang van zaken om te gaan werken 
voor de enige organisatie in België die 
zich volledig wijdt aan microkrediet. 
Als manager van het Gentse kantoor 
ontmoet ze dagelijks mensen die een 

zaak willen starten, maar ook ervaren 
vrijwilligers die hun kennis ten dienste 
willen stellen van microStart en 
partners uit alle geledingen van de 
samenleving. Het is een boeiende en 
afwisselende baan waar de grootste 
beloning volgens Marion nog altijd  
de glimlach van een ondernemer is.

“kleinschalige eco- 
nomische initiatieven  
zijn de stille motor van een stad”,  
Ludo Moyersoen,  
Project Manager dreamStart

Ludo houdt van nieuwe uitdagingen: 
eerst als project manager in  
een socio-culturele organisatie, daarna 
als manager van een restaurant  
en sinds 2013 bij microStart.  
Hij coördineert dreamStart,  
een begeleidingsprogramma voor 
jonge startende ondernemers waar  
hij een synergie tracht te creëren  
tussen de jongeren en de vrijwilligers 
(het Dream Team). 

“empathie en vertrouwen zijn 
belangrijke waarden voor 
zowel microStart als mezelf. 
ik pas ze dagelijks toe in het 
nastreven van onze missie : 
mensen helpen ondernemen” 
Cédric Hardy,  
adviseur microkrediet in Luik 
 
Cédric komt uit de streek van Wel-
kenraedt en heeft een Master in de 
wiskunde. Hij begon zijn carrière als 
leraar in het middelbaar onderwijs, 
maar heeft al snel het roer omgegooid 
en is in de professionele begeleiding 

gestapt als leraar in het volwassenen-
onderwijs voor socio-professionele 
integratie. Tijdens zijn reizen in Afrika, 
met name Ghana, is hij voor het eerst 
met microfinanciering in aanraking 
gekomen. Zijn werk als adviseur bij 
microStart draait rond twee belangrijke 
punten: enerzijds is er het operationele 
gedeelte, het onthaal van klanten en 
de redactie van dossiers, en anderzijds 
ijvert hij ervoor om het kantoor op 
de kaart te zetten en het verder uit te 
bouwen in de Luikse regio. Deze com-
binatie zorgt voor een fascinerende  
en aantrekkelijke baan, met zoveel  
uitdagingen om te verwezenlijken! 
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SteedS meer vriJwilligerS

microStart is het jaar 2013 begonnen 
met 59 actieve vrijwilligers in Brussel en 
is geëindigd met 100 actieve vrijwilligers 
gespreid over de 4 kantoren. Deze man- 
nen en vrouwen (gelijk verdeeld) hebben 
zeer uiteenlopende profielen en net dat 
is de sterkte van het vrijwilligersteam: van 
een door de wol geverfde verkoper tot 
een organisatiespecialist of een finan-
cieel expert. De helft van de vrijwilligers 
vindt de weg naar microStart via mond-
tot-mondreclame.

Een vijfde van de vrijwilligers is met pen-

sioen, 15 % heeft geen beroepsactiviteit. 
Eén dag per week delen zij hun ervaring 
met beginnende ondernemers, tijdens 
een persoonlijke coachingsessie of in een 
groepsopleiding. Twee derde van de vrij-
willigers is actief en besteedt een halve 
dag per maand aan de opvolging van één 
specifieke ondernemer die ze over een 
lange periode begeleiden.

Nieuw voor 2013 is de zeer gewaardee-
rde inbreng van vrijwilligers om de struc-
tuur van microStart te ondersteunen: 
hulp bij partnership management, in-
terne auditprocedures, de ontwikkeling 
van een intranet, leiding nemen over een 
team vrijwilligers...

Alles bij elkaar geteld, kunnen we op 
bijna vier extra voltijdse krachten reke-
nen. microStart wil hen dan ook enorm 
bedanken voor hun onafgebroken inzet. 
En iedereen die zich bij het team van vrij- 
willigers wil aansluiten is uiteraard van 
harte welkom.

Gezien het feit dat ik maar kort in 
België woonachtig ben, ken ik de 
Belgische wetgeving helemaal niet 
goed. Ik heb reeds enkele jaren 
ervaring in de transport sector in 
Nederland, maar ik voelde toch 
een sterke administratieve beper-
king. Sinds ik begeleid wordt door 
microStart kan ik opnieuw verder. 
Heel veel zaken die voorheen 
onoplosbaar waren, raakten zo in 
een mum van tijd opgelost. Op deze 
manier kan ik opnieuw normaal en 
professioneel ondernemen binnen 
het vaak gecompliceerde Belgische 
systeem. Ik krijg gratis begeleiding 

van microStart en dat is voor mij 
onbetaalbaar. Ik zie de toekomst dan 
ook vol vertrouwen tegemoet en 
daar ben ik heel dankbaar voor.

Via een artikel op het intranet van 
BNP Paribas Fortis leerde ik micro-
Start kennen. Na een eerste kennis-
makingsgesprek was ik overtuigd 
van het potentieel van dit project 
en heb ik me als coach aangemeld. 
Binnen de bank heb ik gedurende 
een aantal jaren bedrijven ge- 

adviseerd over hun import en export- 
transacties en ik wil die ervaring 
graag delen met beginnende onder-
nemers. De taak als coach is heel 
veelzijdig. Een starter-ondernemer 
heeft vaak zijn / haar hele hebben 
en houden in de zaak geïnvesteerd, 
moet grote hindernissen nemen, en 
de toekomst van zijn / haar familie 
staat op het spel. Als coach hieraan 
een bijdrage kunnen leveren, 
geeft zoveel voldoening. Vaak kan 
dit al met kleine daden zoals een 
luisterend oor spelen in een moeilijk 
moment, een opzoeking op het 
internet, een vertaling van een 
document of een telefoontje naar 
een bepaalde overheidsinstantie.  
De belangrijkste steun die je als 
coach kan geven is tonen dat je er 
bent voor onze klanten en dat ze  
er niet alleen voor staan!

Tom Enow :  
“Sinds ik begeleid word door 
microStart kan ik opnieuw 
vooruit.”
 

Alwin Van de Loock,  
BNP Paribas Fortis :   
“een bijdrage kunnen  
leveren als coach geeft me 
veel voldoening !”
 

Tom en Alwin,  
succesvolle tandem  
ondernemer-coach 
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meer inStitutionele  
erkenningpartnerS 

een inveStering van algemeen belang

OnderSteuning van geweSten 
en gemeenten en van Publieke 
PartnerS

Omdat microStart (mS) persoonlijke bege-
leiding en algemeen belang combineert, 
kon de organisatie in 2013 blijven reke-
nen op de cruciale steun van overheids-
actoren, met name de gewesten en de 
gemeenten. Bovendien heeft mS oor het 
2de jaar op rij de steun gekregen van de 
Federale Minister van Maatschappelijke 
Integratie voor het project dreamStart.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 
dan ook zijn steun opgetrokken waarmee 
de organisatie een coördinator kon aan-
werven voor dreamStart, een innoverend 
ondersteuningsprogramma voor jonge 

werkzoekenden die hun eigen bedrijf 
willen starten. Bijkomende steun werd 
verleend voor de Week van het Microkre-
diet en om het coachingsaanbod verder 
te ontwikkelen. Het Waalse Gewest is een 
ware pionier in dit verhaal, zowel aan de 
kant van het kabinet Marcourt (Econo-
mie) als aan de kant van het kabinet An-
toine (Tewerkstelling). Zij hebben micro-
Start de kans gegeven om zich duurzaam 
in het gewest te vestigen. De ministers 
hebben de handen ineengeslagen om 
mS vestigingssteun toe te kennen en 
hulp te verlenen voor de creatie van een 
coachingsaanbod dat die naam waardig 
is. De stuurgroep die alle regionale part-
ners rond zelftewerkstelling, het Gewest 
en het “Agence de Stimulation Econo-
mique” samenbrengt, is voor de eerste 

keer samengekomen in december 2013 
om de werkwijze en groeistrategie van 
microStart in Wallonië te bepalen.

mS heeft ook kunnen rekenen op de steun 
van de openbare diensten voor arbeids-
voorziening (Actiris en VDAB in Brussel, 
Forem in Wallonië, VDAB in Vlaanderen) 
om een concreet antwoord te bieden 
aan uitkeringsgerechtigde werklozen. Er 
werden ook operationele partnerschaps- 
overeenkomsten uitgewerkt met OCMW’s 
van de betrokken gemeenten.

De VDAB treedt op als partner in 
“Maak werk van je zaak”, het aanbod 
aan begeleidingstrajecten voor werk- 
zoekenden en deeltijds werkenden 
met inkomensgarantie die een eigen  
zaak willen opzetten. De VDAB neemt 
een informerende en sensibiliserende 
rol op. Als werkzoekenden te kennen 
geven dat ze geïnteresseerd zijn om 
een zelfstandige activiteit te starten, 
dan zorgt de VDAB voor de screening 
van hun ondernemerschapscompe-
tenties. Werkzoekenden die over 
het nodige potentieel beschikken, 
worden doorverwezen naar de 
startersadviseurs van het Vlaams 
Agentschap voor Ondernemers- 
vorming - SYNTRA Vlaanderen.  
Als er ondernemerschapstrajecten 
starten, dan volgt de VDAB op of de 
betrokken werkzoekenden  
hun verbintenissen nakomen.

De startersadviseurs van SYNTRA 
verlenen advies bij het verwerven 
van het attest bedrijfsbeheer en 
het uitwerken van een haalbaar 
businessplan. Ter ondersteuning kan 
gebruik gemaakt worden van een 
menukaart ‘Maatpak Ondernemen’. 
microStart wordt op die menukaart 
vermeld. 

Met de komst van microStart naar 
Vlaanderen is de aandacht voor 
microkredieten beduidend toege-
nomen. Dat lijkt me een goede zaak 
in het licht van de vaststelling dat er 
nood is aan bouwstenen die burgers 
toelaten om veranderingen tijdens 
de loopbaan om te buigen in hun 
voordeel. Burgers moeten kunnen 
terugvallen op een loopbaaninstru-
mentarium dat persoonlijke ontwik-
keling permanent ondersteunt en 
bevordert. Zeker voor kwetsbare 
groepen komt het erop aan om 
competenties aan te reiken waar

mee ze hun kansen 
op professionele en  
maatschappelijke participatie 
kunnen vergroten. Wat mij betreft 
sluiten microkredieten naadloos  
aan bij een beleid dat gericht is 
op de activering van de volledige 
talentreserve, hetzij via tewerk- 
stelling in vast dienstverband,  
hetzij via tewerkstelling  
als zelfstandig ondernemer.  
Internationaal is het emanciperend 
vermogen van microkredieten bij 
kansarme bevolkingsgroepen al 
herhaaldelijk aangetoond. Het stemt 
dan ook hoopvol dat deze hefboom 
voor het bewerkstelligen van  
economische groei en individueel 
welzijn nu ook op de Vlaamse 
arbeidsmarkt geïntroduceerd wordt. 
Zeker nu velen geen uitweg zien 
voor zij die in crisistijden in  
de werkloosheid belanden.  

Fons Leroy, Gedelegeerd  
Bestuurder van VDAB 
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Basilio Napoli, Algemeen Direc-
teur Tewerkstelling van FOREM  

‘Plan Marshall’ en ‘Plan Marshall 
2.Vert’ hebben sinds hun lancering 
ervoor geijverd om ondernemings-
zin in Wallonië aan te moedigen 
en te ondersteunen en om de 
mogelijkheden tot professionele 
(her)integratie te ontwikkelen door 
zelftewerkstelling te ondersteunen.

Het Forem informeert, adviseert en 
helpt werkzoekenden die willen  
starten als zelfstandige en zo hun  
eigen werkgelegenheid willen creëren 
via een trefpunt voor tewerkstelling, 
opleiding en oriëntatie (‘Carrefour 
Emploi Formation Orientation’) en 
via gepersonali-seerde begeleiding. 
Forem werkt daartoe nauw samen 
met gespecialiseerde partners: 
IFAPME, begeleidingsdiensten voor 
zelftewerkstelling (SAACE), onder-
nemingsloketten, lokale coördinatie-
organisaties (SLC), het ‘Agence de  
Stimulation Economique’...

Het is niet alleen belangrijk dat 
kandidaat-ondernemers kunnen 
rekenen op diverse ondersteunings-
initiatieven zoals het ‘Plan Airbag’ dat 
tot doel heeft de overgang van een 
deeltijds naar een voltijds zelfstan-
dige statuut te vereenvoudigen, ze 
moeten ook de weg kunnen vinden 
naar financieringsmogelijkheden 
die bij hun project en hun specifieke 
situatie passen. 

In deze context blaast de komst van 
microStart in Luik en Charleroi leven 
in de vele nieuwe projecten om 
werkgelegenheid te scheppen. “

Ook de gemeenten waar microStart ge-
vestigd is hebben hun steun bevestigd. 
De vestigingssteden Gent, Luik, Vorst en 
Elsene blijven alle vier microStart finan-
cieel of in natura steunen. Het operatio- 
nele team houdt ook contact met andere 
gemeenten om de draagwijdte van hun 
diensten te vergroten. Daarom worden er 
geregeld permanenties georganiseerd 
om zoveel mogelijk mensen de innove-
rende diensten van microStart te laten 
leren kennen.

engagement van private partnerS

Dankzij de steun van haar private partners 
is microStart in 2013 kunnen groeien. In 
deze beginjaren is hun financiële steun 
voor ons van cruciaal belang. Deze hulp 
is onmisbaar om ons sociaal-maatschap-
pelijk engagement te ondersteunen. 
Maar de steun van onze partners gaat veel 
verder dan enkel het financiële aspect.  
Er worden hechte relatie gevormd waar-
op we samen de toekomst van micro-
Start kunnen bouwen. BNP Paribas Fortis 
draagt niet alleen een groot deel van het 
kapitaal bij, ook hun strategisch inzicht 
en hun netwerk zijn uitermate belan-
grijk voor de verdere ontwikkeling van 
microStart. Het is dan ook niet toevallig 
dat een derde van alle vrijwilligers die bij 
microStart betrokken zijn, van bij BNP 
Paribas Fortis komen. 

De Stichting Bernheim is op haar beurt 
betrokken bij microStart door de uitwer-
king van een specifieke strategie voor 
jongeren. Dankzij haar deelname aan de 
dreamStart-jury kunnen zowel de stich-
ting zelf als microStart strategische actie- 
plannen voor de komende jaren uit-
werken. De Levi Strauss Foundation is 
actief betrokken bij onze evenementen 
en kent het project dan ook goed. Er 
worden continu overeenkomsten met 
nieuwe partners gesloten. Zij zorgen voor 
bijkomende financiering, complemen-
taire competenties en enthousiaste vrij-
willigers voor de organisatie.

levi Strauss foundation   

De Levi Strauss Foundation is  
een private en onafhankelijke stichting  
die de waarden van Levi Strauss&Co 
hoog in het vaandel draagt. Wij werken 
mee aan innoverende en eerlijke sociale 
veranderingen voor de zwaksten  
in de samenleving, daar waar onze 
werknemers en hun gezinnen wonen 
en werken. 

LSF ondersteunt twee microStart-
programma’s. Ten eerste een spaar-
programma dat de meest kwetsbare 
klanten de kans geeft om spaargeld 
i.p.v. persoonlijke borgstelling als  
waarborg te gebruiken om in  
aanmerking te komen voor een 
 microkrediet. Het tweede initiatief  
dat we ondersteunen is dreamStart,  
een opleidings- en begeleidings- 
programma dat het vertrouwen,  
de ondernemingszin en het financiële 
inzicht van jonge starters ontwikkelt.

LSF is trots op deze partnerovereen-
komst met microStart die tot doel heeft 
sparen en welvaart te bevorderen om 
zo hulp te bieden aan de bevolkings-
groepen die het zwaarst getroffen zijn 
door de economische crisis in Europa: 
immigranten en jongeren. 
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partnerS uit de Sector

Om haar missies tot een goed einde te 
brengen creëert microStart proactief 
sterke synergieën met andere spelers uit 
de sector. Het is de ambitie van micro- 
Start om samen met andere organisa-
ties de meest geschikte oplossingen te 
bieden voor wie plannen heeft om een 
bedrijf op te richten. Deze aanpak is de 
leidraad van microStart in alle vesti-
gingsplaatsen.

In Brussel was microStart in 2013 de drij-
vende kracht achter de oprichting van 
het platform voor zelftewerkstelling dat 
in het Huis van Tewerkstelling van Vorst 
een tiental partners bijeengebracht heeft 
waaronder Actiris, Job Yourself, ILES en 
Village Partenaire.

Ook in Gent en Luik worden verschil-
lende samenwerkingsovereenkomsten 
opgericht. Zo is er in Luik al een over-
eenkomst met de activiteitencoöperatie 
Step by Steppes.

Emmanuelle Renaud,  
Directrice van Step by Steppes, 
Sociale onderneming  
in Luik  

Sinds midden 2013 is mS aanwezig 
bij onze infomomenten die we 
iedere derde donderdag van de 
maand organiseren. Hun aanwezig-
heid biedt werkelijk een bijkomende 
dienstverlening, want wij bieden 
geen microkrediet aan aan de project- 
aanvragers die wij begeleiden. 

We hebben grotendeels hetzelfde 
doelpubliek. Bij Step by Steppes 

staan we open voor elk soort 
project, zonder enige voorafgaande 
voorwaarde, net zoals bij microStart.

In 2014 gaan we samen nadenken 
over onze respectieve werkwijzen. 
Als we elkaar beter kennen,  
kunnen we efficiënter werken  
en beter inspelen op de noden van 
de personen die bij ons komen 
aankloppen.
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De partnerschappen zijn belangrijk ! microStart 
werkt samen met spelers uit de privé-sector,  
mensen van op het terrein en, uiteraard,  
met onze klanten… 
Foto : Anne-Marie, zaakvoerster van een kledings- 
en accessoireswinkel, met haar adviseur, Florian
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financieel verSlag 2013, groep microStart

actieF 2013 2012

vaste activa 220 180

I. Oprichtingskosten 34 73

II. Immatriële  
vaste activa

1 2

III. Materiële  
vaste activa

167 92

IV. Financiële  
vaste activa

17 13

vlottende activa 3.789 3.315

V. Vorderingen op 
meer dan één jaar

1.148 602

VII. Vorderingen op ten 
hoogste één jaar

1.118 671

IX. Liquide middelen 1.496 2.033

X. Overlopende  
rekeningen

27 9

totaal actief 4.008 3.495

jaarrekenin-
gen tOt  
31 december 
(000 eur)

PaSSieF 2013 2012

eigen vermogen 1.205 1.907

I. Kapitaal 3.210 3.210

Resultaat -765 -591

Overgedragen  
resultaat

-1.239 -648

Schulden 2.802 1.527

VIII. Schulden op meer 
dan één jaar

860 1.300

IX. Schulden op ten 
hoogste één jaar

1.897 122

X. Overlopende  
rekeningen

45 105

Afrondingsverschil -2

totaal passief 4.008 3.495

reSultaten- 
rekening tOt  
31 december  
(000 eur)

31/12/2013 31/12/2012

i. bedrijfsopbrengsten –en onkosten

Bedrijfsopbrengsten 737 284

Bedrijfsonkosten -459 -220

bruto marge 278 64

Bezoldigingen, sociale lasten  
en pensioenen

-729 -423

Afschrijvingen -110 -86

Waardevermindering op  
vorderingen

-149 -106

Andere bedrijfsonkosten (BTW) -15 -16

resultaat -725 -567

ii. Financiële producten

Producten vlottende activa 10 2

Financiële kosten -50 -24

resultaat voor belastingen -765 -589

Belastingen 0 -1

resultaat van het boekingsjaar -765 -589

toelichtingJaarrekeningen
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toelichting

de groep microStart Sluit het derde boekJaar af

2013 werd gekenmerkt door een sterke 
uitbreiding van de activiteiten die te 
maken had met de uitbouw in de rest 
van België en de gestage groei van de 
Brusselse kantoren, zowel op vlak van 
financiële dienstverlening als op vlak van 
begeleiding.

De producten die gelinkt zijn aan de acti- 
viteit van microkredieten (232 K€) werden 
vermenigvuldigd met 1,8 ten opzichte 
van 2012 en de subsidies met 3,5. Het cij- 
fer van de subsidies duidt op een sterke 
institutionele erkenning van microStart, 
want de stijging komt voornamelijk van 
de gewesten (Wallonië en Brussel), ook al 
zijn private partners ons blijven steunen. 
Dankzij deze productuitbreiding kan de 
groep microStart 50 % van de operatio-
nele kosten dekken, ten opzichte van 
33 % in 2012.

De verhoogde werkingskosten en inves-
teringen zijn te wijten aan de opening 
van de twee nieuwe kantoren in Luik en 
Gent. Desondanks werd er op alle niveaus 
sterk gelet op het kostenbeheer. 

Om de vooropgestelde groei en ontwik-
keling van de groep te kunnen verwe-
zenlijken, is het aantal werknemers ge-
stegen van 8 op 31/12/2012 naar 18 op 
31/12/2013. De personeelskosten nemen 
dan ook de grootste hap uit het budget 
(729K€).

Het risicocomité heeft 125K€ dubieuze 
schuldvorderingen voorzien, deze komen 
overeen met 6 % van het totaal uitstaand 
bedrag. Het comité heeft eveneens 24K€ 
verlies opgetekend. Het cijfer niet-beta- 
lingen van 8% op 31/12/2013 blijft onze 
voornaamste bekommernis, ook al is dit 
cijfer zeer aanvaardbaar als we het be-
geleide doelpubliek bekijken en de risi-

co’s die gepaard gaan met de creëren 
van bedrijvigheid. microStart heeft een 
waarborg van 75% op de verliezen in het 
kader van het ‘Progress Microfinance-
programma’ dat opgericht werd door de 
Europese Commissie en beheerd wordt 
door het Europees Investeringsfonds.

De financiële kost die gepaard gaat met 
de kredietlijnen om onze microkredieten 
te financieren komt op 45K€. BNP Pari-
bas Fortis heeft ook dit jaar bijgedragen 
aan de herfinanciering van onze micro-
kredieten.

Het verlies van het boekjaar (765K€) heeft 
het eigen vermogen (3210K€) aange-
sproken dat aangebracht werd door aan- 
deelhouders. Verwacht wordt dat het 
eigen vermogen tegen het einde van 2014 
aangesterkt zal zijn om de verdere ont-
wikkeling van microStart te garanderen.

Emmanuel, fitness instructeur
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Ook in 2013 heeft microStart er nauwge-
zet op gelet trouw te blijven aan haar doel- 
publiek zoals omschreven in het artikel 
4.bis van de statuten: “mensen steunen 
die geen toegang hebben tot het tradi- 
tionele banksysteem door hen te helpen 
om werkgelegenheid te scheppen”.

dOelPubliek

Het doelpubliek blijft een prioriteit: de 
helft van de klanten leeft van een sociale 
uitkering of is werkzoekende. microStart 
bekrachtigt daarom haar visie: “iedere 
man en iedere vrouw, ongeacht her-
komst, opleiding, inkomsten of socio-
professionele situatie, beschikt over een 
creatieve capaciteit en een onvervreemd-
baar recht tot economisch initiatief die 

hem of haar in staat stellen zijn of haar 
eigen toekomst in handen te nemen.” 
In 2013 is microStart er bedachtzaam op 
geweest haar diensten enkel aan haar 
doelgroep aan te bieden; en dit om trouw 
te blijven aan de waarden van de orga-
nisatie: vertrouwen, solidariteit, respect, 
professionalisme en innovatie.

Een nieuwe studie vermeldt dat in 2013 
185 nieuwe jobs gecreëerd werden, ten 
opzicht van 156 in 2012 en 59 in 2011. 
microStart is dus een speler die sterk 
bijdraagt tot sociale cohesie, met name 
door het scheppen van nieuwe banen 
die niet gedelokaliseerd kunnen worden. 
In 2014 zal een uitgebreidere studie  
uitgevoerd worden om het effect nauw-
keuriger te meten.

medewerkerS

In 2013 hebben de medewerkers gemid- 
deld drie dagen opleiding kunnen vol-
gen. Dit is een duidelijke toename, aan-
gezien de komst van nieuwe werkne-
mers. Vanaf 2013 werden extralegale 
voordelen ingevoerd en er werd een CAO 
ondertekend waarin bepaald werd dat 
een bijkomende remuneratie uitgekeerd 
zal worden als de gemeenschappelijke 
doelstellingen behaald worden.

milieu

Net zoals in de vorige jaren werden in 
2013 de fiets en trein verkozen als ver- 
voersmiddel voor professionele verplaats-
ingen of voor woon-werkverkeer. Zuinig 
omgaan met de middelen is een collec- 
tieve mindset, en microStart doet als van- 
zelfsprekend zo vaak mogelijk beroep 
op haar klanten voor specifieke diensten.

verSlag over het Sociale oogmerk

microStart team
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team
buSineSS modelorganiSatie

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-
financiering 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 25 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% financieren

bestuurt

terugbetaalt

micro-ondernemers

leent terugbetalen
gratis 

begeleiding

micrOStart iS een grOePe-
ring van innOverende SO-
ciale bedrijven met elk een 
eigen rOl.
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organigram van de groep microStart op 1 Januari 2014

raad van beStuur microStart cvba-SO 

algemene directie: Patrick Sapy

raad van beStuur microStart SuPPOrt vzw

Financiële  
directie:
grégoire  

meillassoux

cOördinatie mS  
SuPPOrt vzw :

astrid  
de visscher

kantOOr bruSSel-zuid:
Denis Hees, Céline Bouton, Florian Genot

kantOOr bruSSel-nOOrd:
Claire Oldenhove, Dieudonné Sow, Raïssa Kaze

kantOOr luik:
Sylvain Finamore, Cédric Hardy

kantOOr gent:
Marion Cahen, Stijn Demuynck

dreamStart :
Ludo Moyersoen

risk manager:
Sarah Kuntz

assistent boekhouding:
Angela Marraffa

Khalil Bouchefirat en Cédric,  
adviseur microStart
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microStart in de perS 

“in belgië zit  
meer ondernemerschap dan 
velen denken”, patrick Sapy  
Trends, 28-06-2012

“microkrediet iS  
een belangriJk inStrument  
tegen Sociale uitSluiting”  
De Tijd, 26-09-2013 

“met beperkte leningen een kleine 
starter op weg helpen naar zijn 
eigen zaak. het is de basisfilosofie 
van microStart en ze slaat aan”  
Trends, 15-08-2013

“microstart springt in de bres  

voor kleine zelfstandigen”  

Het Laatste Nieuws, 11-06-2013

“toen ik met mijn dossier bij de banken aankwam werd ik wel niet 
direct de deur gewezen maar werd ik toch lichtjes uitgelachen.  
bij microStart was mijn lening binnen de week rond.” Sepp uchner
‘De Vrije Markt’ op deredactie.be, 21-03-2014

“microkredieten geven armen 
megakanSen”  
De Morgen, 11-06-2013 

“microkredieten zijn vaak 
hèt duwtje in de rug” 
De Morgen, 17-11-2012

“bij de allerzwaksten bestaat 
dus wel degelijk ook  
een sterke ondernemerszin”
guy Janssens  
deredactie.be, 22-03-2014

“ik hoef niet groot  
te worden, wel rendabel”  
Younes benzaza 
De Morgen, 28-05-2013

“microStart helpt kansengroepen 
aan een baan” 
Trends, 15-08-2103



Bethlehemplein 9  
1060 Sint-Gillis (Brussel)

Tel. +32 2 888 61 00
Fax +32 2 888 61 01

microstart@microstart.be
www.microstart.be

microStart geniet een waarborg verleend 
door de Europese Unie in het kader van 
het Progress-microfinancieringsfaciliteit 
programma

Luik
Brussel

Gent

Antwerpen*

Charleroi*

* Opening in 2014


