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Voorwoord
Voor het zesde opeenvolgende jaar heeft microStart 
aangetoond hoe innovatief, créatief, vindingrijk en 
ondernemend zijn doelpubliek is. Dat refl ecteert zich in 
het aantal kandidaat ondernemers die zijn langsgekomen.  
Meer dan 3200 personen over heel België hebben dit 
jaar beroep gedaan op de diensten van microStart, 767 
microkredieten zijn toegekend en 1160 personen werden 
begeleid door een honderdtal vrijwilligers. Sinds 2010 zijn er 
meer dan 1500 nieuwe jobs gecreëerd! Het dynamisme en 
ondernemerschap in ons land verzwakt niet! Bij microStart 
bieden we steun aan mensen die anders in de kou blijven 
staan: werkzoekenden, vluchtelingen en migranten, 
personen van vreemde origine en ondernemers die als 
“risicovol” beschouwd worden. Met onze kennis op het 
terrein en het nodige professionalisme kunnen we hen 
kwaliteitsvolle diensten blijven aanbieden.

In dit voorwoord willen we onze waardering laten blijken 
voor Dhr. Philippe Maystadt die zich 4 jaar gepassioneerd 
heeft ingezet voor microStart en nu het voorzitterschap van 
de raad van bestuur overdraagt. Heel erg bedankt aan hem, 
maar ook aan al onze partners, vrijwilligers, mensen op het 
terrein en vooral onze klanten die ons de energie geven om 
het nog beter te doen in 201 7!

microStart, helpt 
mensen met meer 
ideeën dan geld

”
“

Olivier Brissaud 
Voorzitter microStart Support VZW

Luc Haegemans 
Voorzitter microStart 

CVBA-SO



microStart, wie zijn wij ?
microStart is geïnspireerd door de microfinancieringsprojecten die 
ontstonden in het zuiden begin jaren 1970. microStart verdedigt 
het idee dat iedere man of vrouw, ongeacht zijn afkomst, opleiding, 
bezit of familiale situatie, beschikt over het recht op economisch 
initiatief om zo zijn lot in eigen handen te nemen.

Opgericht als een Coöperatieve Vennootschap met Sociaal 
Oogmerk en een VZW, biedt microStart steun aan mensen die 
een kleine zelfstandige activiteit wensen te beginnen en die geen 
toegang hebben tot de traditionele financieringsinstellingen. Ons 
aanbod van microkredieten en persoonlijke begeleiding resulteren 
in een aangepaste dienstverlening op maat van zijn of haar noden. 

Vertrouwen, solidariteit, 
professionalisme, respect en 
innovatie zijn waarden die 
hoog in het vaandel 
gedragen worden. 
Gesteund door 
medewerkers en 
partners, zowel 
publiek als privé, 
stelt microStart 
een dertigtal 
werknemers en 
een honderdtal 
vrijwilligers te werk. 

Sinds de creatie,   
   6 jaar geleden,   
         heeft microStart ;

 12318 mensen 
               ontvangen om hun bij  
 te staan met hun project

bijna  

3000 kredieten 
toegekend voor de financiering  
van ondernemingen over 
                                  heel België 1500 nieuwe jobs        gecreëerd



microStart  
in 2016, dat betekent ...

 716 ondernemers
           gefinancierd

355 
nieuwe jobs 

6.088.795¤   
geïnvesteerd te verwezenlijking van  
lokale projecten 

microStart heeft me geholpen om mijn passie  
om te zetten in een economische activiteit ”“

Aminata
Producent van een biodrank



&

1 missie
helpt mensen met 
meer ideeën dan geld

Steun van een 50tal 

  partners  
... en ook die van jullie !

27 nieuwe 
vrijwilligers van de 112 die  
         dagelijks een handje  
          toesteken

Met de steun van microStart, beschik ik nu over de middelen 
om exposities te houden en mijn naamsbekendheid te vergroten ”“

Simon
Beeldhouwer



Financieel 
verslag microStart 2016

Financiële activiteit Ondanks de sterke vraag, heeft microStart haar 
aanbod bestendigd op 775 toegekende microkredieten in 2016 (waarvan 8 ereleningen), 
goed voor meer dan 6 miljoen euro. Een interne herstructurering was in 2016 de eerste 
prioriteit voor microStart. Het uitstaande bedrag blijft evenwel progressief stijgen en 
heeft inmiddels de kaap 
van 10 miljoen euro bereikt. 

Vele initiatieven die met de hulp van microStart zijn opgestart, zullen 
groeien en zonder twijfel werkgelegenheid creëren ”

“
Michel Halet
Deputy CEO Partena Professional 

De kost van het risico (provisies + verliezen - de garanties van de 
portefeuille door het Europese Investeringsfonds) blijft stabiel ten opzichte van 2015, 
op iets meer dan 3%. Procentueel blijft deze kost stabiel maar het betreft een stijging in 
reële kost. Een nieuw “EaSI” garantiecontract is ondertekend voor de periode 
2016-2018, dat de dekking 
van het risico helpt 
garanderen.  
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Middelen van microStart  
De inkomsten van de microStart groep (microStart 
CVBA-SO en microStart Support VZW) zijn 
gestegen met 11%, hoofdzakelijk door een toename 
van de inkomsten van de financiële activiteit. De 
subsidies en donaties voor  
de begeleiding van de ondernemers kenden  
een kleine daling maar zijn stabieler. De publieke 
middelen voor onze begeleiding blijven hiervan het 
grootst deel uitmaken. 

De tijd nemen en actief luisteren zijn cruciale factoren  
van onze begeleiding, die ervoor zorgt dat zowel het project  
als de man of vrouw achter het project kan groeien ”

“
Odile Amory

Vrijwilliger bij microStart 

Middelen & Kosten  
in 2016* 

Kosten De evolutie van de kosten wordt 
hoofdzakelijk beïnvloed door een stijging  

in de voorzieningen die aangelegd worden 
om het risico van onze groeiende portfolio 

te beheren. Dit in tegenstelling tot de andere 
kosten (hoofdzakelijk personeelskosten)  

die stabiel blijven. 

 717,082¤    

Interesten Solidariteitsbijdrage
Subsidies
Donaties

 318,301¤  

 453,142¤    
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Diversen
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Lonen en sociale bijdragen Werkkingskosten
Externe kosten Financiële kosten 
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*   De cijfers zijn afkomstig van een niet gepubliceerde balans die de cijfers van microStart VZW en microStart CVBA-SO combineert. 
Onze jaarresultaten, gevalideerd door het kabinet CDP Partners, zijn verkrijgbaar op aanvraag.



Wenst u 
een bijdrage te leveren ?
Draag bij aan de sociale en economische ontwikkeling 
van uw stad en land en doe mee met de strijd tegen 
de armoede en werkloosheid.

Word vrijwilliger ! Stuur ons uw contactgegevens 
door op volunteers@microStart.be

Werk mee aan 
een project dat u nauw 
aan het hart ligt ! U kan ons contacteren 
op partners@microstart.be

Doe een donatie !   
Voor meer informatie, 

contacteer ons op
donations@microstart.be

Bedankt aan alle onze partners, 
sponsoren en sympathisanten”“

microStart is lid van het Europees Microfi nancieringsnetwerk
De fi nanciering wordt door de Europese Unie ondersteund in het kader van de garantiefaciliteit die is ingesteld overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreff ende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie (EaSI)


