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Elke man en vrouw, ongeacht hun afkomst, inkomen, sociale 
situatie of opleiding, heeft een

onvervreemdbaar recht op economisch initiatief dat hen in staat 
stelt hun lot in eigen hand te nemen.

EEN VERSTERKTE VISIE

EEN STERKE AMBITIE
De betrouwbare partner van bedrijven en 

jobcreatiebedrijven in België zijn;

EEN ONVERANDERDE MISSIE

FINANCIEREN mensen die geen toegang hebben tot 
bankkrediet voor het creëren, consolideren of

ontwikkelen van hun eigen werk.
BEGELEIDEN voor, tijdens en na de creatie van de

het bedrijf om haar ontwikkeling en duurzaamheid te 
waarborgen.

DEELNEMEN in de bevordering van het recht op 
ondernemerschap voor iedereen.

microStart gaat zijn negende bes-
taansjaar in, in  dienst van het popu-
lair ondernemerschap in België . Ge-
durende al die jaren werden meer dan 
4700 ondernemers gefinancierd en on-
dersteund door onze teams  en vrijwilli-
gers, en werd meer dan 36 miljoen euro 
in de Belgische economie geïnjecteerd. 
Met deze impact in het achterhoofd he-
bben de microStart-teams, ondersteund 
door hun Raden Van Bestuur, zich ertoe 
verbonden om op een zo collectief mo-
gelijke manier hun strategie voor de ko-
mende drie jaar te bepalen.

Dit nieuwe strategische plan 2020-
2022 bevestigt dus onze collectieve 
wil om steeds meer ondernemers te 
steunen en hen de kans te geven hun 
onvervreemdbare recht op economisch 
initiatief en werkgelegenheid uit te oe-
fenen dankzij het krachtige instrument 
van het microkrediet. De ambitie in onze 
nieuwe strategie is dan ook zowel kwan-
titatief (meer dan 2500 ondernemers 
bedienen in de komende drie jaar) als 
kwalitatief, door de transformatie van 
onze organisatie tot een robuuste en in-
vloedrijke instelling, geïnspireerd door 
innovatie en professionalisme. Dit effect 
willen we bereiken door concrete acties 
en projecten die in de volgende jaren, op 
basis van een concrete planning, zullen 
uitgevoerd worden. Deze projecten 
zijn  gegroepeerd rond vier pijlers: Ver-
trouwen, Digitalisering, Samenwerking 
en Efficiëntie.

Vertrouwen, het basisfundament sinds 
de allereerste gefinancierde onderne-
mer. Het drijft onze vastberadenheid 
om trouw te blijven aan onze prioritaire 
doelstelling, namelijk mensen die moeite 
hebben met de integratie op de ar-
beidsmarkt, van alle leeftijden, van ge-
lijk welke sociale en geografische oors-
prong, en die hun volledige potentieel 
willen benutten om hun eigen werkgele-
genheid te creëren, te consolideren of te 
ontwikkelen.

Digitalisatie staat centraal in onze inno-
vatiestrategie, waardoor we de kwaliteit 
van onze dienstverlening zullen verbe-
teren, met vereenvoudiging van de toe-
gang tot onze producten en versterking 
van onze aanwezigheid op het terrein ,  
dit samen met de ondernemers uit alle 
Belgische regio’s.

Samenwerking met onze (operationele, 
financiële of institutionele) partners, is 
een integraal onderdeel van onze acties, 
en zal zorgen voor een nog grotere eco-
nomische en sociale impact.

Tot slot zal Efficiëntie als leidraad die-
nen voor al onze acties en zal ons ertoe 
aanzetten ons bestuurs- en economisch 
model te herzien alsook onze medewer-
kers en vrijwilligers centraal te stellen in 
onze ontwikkeling.

Nu meer dan ooit hebben wij nood aan 
solidariteit en sociale cohesie om tot 
grootst mogelijke integratie te realise-
ren.

   Emmanuel LEGRAS
   Algemeen Directeur2 3



ONZE STRATEGISCHE RICHTINGEN 2020-2022 
4 pijlers ten dienste 

van onze ontwikkeling

VERTROUWEN
Verbetering van onze productiviteit 

en  risicobeheer.

DIGITALISATIE 
Innoveren om onze aanwezigheid 

in het veld te versterken. 

SAMENWERKING
Een betere synergie met onze 
partners, voor meer impact. 

EFFICIËNTIE
Voor een efficiëntere organisatie,

robuust en invloedrijker. 

45 acties/projecten  
verdeeld in 10 families

1.
Personeels 
en vrijwilli-
gerswerk 2.

Producten 
en diensten

3.
Risicobeheer

4.
Digitalisatie

5.
Organisatie

7.
Partnerschips 

en belangenbe-
hartiging

6.
Economisch 

model

9.
Communica-

tie

8.
Financiering

10.
Studies 

en 
onderzoeken

De voorwaarden voor succes  
voor het jaar 2022 

+6 000 
nieuwe professionele contacten

1 050 
professionele microkredieten

200 
persoonlijke microkredieten

Zijnde +2000
jobs gecreëerde of gehandhaafd over 12 maanden

7% 
ratio wanbetalers op 48 maand

DIGITALE TRANSFORMATIE
voltooiing en uitvoering 

3 NIEUWE KANTOREN
voor de uitbreiding van ons lokale netwerk
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1.
Personeel en vrijwilligerswerk 

2. 
Producten en diensten

Het behoud van internen en vrijwillig personeel, ca-
paciteitsopbouw,  en de implementatie van partici-

patieve werkmethoden zullen centraal staan in onze 
strategie.

Investering in vaardigheden, door de 
implementatie van een meerjareno-
pleidingsplan voor microStart-vrijwilli-
gers en -medewerkers.

Verlaging van de personeelsrotatie 
en het opbouwen van teamloyaliteit 
door een aantrekkelijker salarisbeleid 
en duidelijke carrièremogelijkheden.

Vertrouwen  op de vaardigheden 
en netwerken van onze vrijwilligers-
teams en een versterking van  hun 
bijdrage door het creëren van 4 
nieuwe missies (instructie, debiteuren-
beheer, promotie en fundraising).

Onze managementpraktijken dich-
ter bij de teams  brengen en efficiën-
ter  maken door toepassing van het 
interne charter. .

Diversifiëren en versterken van onze diensten om 
aan meer behoeften te voldoen en onze impact te 

vergroten..

Vergemakkelijking van de toegang 
tot ,of het behoud van, betaald werk 
door de financiering van de mobi-
liteitsbehoeften (rijbewijs, voertuig, 
enz.), dankzij de ontwikkeling van een 
persoonlijk microkrediet.

Onze toekomstige klanten een prak-
tische handleiding  geven voor het 
aanvragen en verkrijgen van mi-
crokrediet.

CENTRAAL 
STAAN 

IN DE STRIJD 
VOOR WERK-
GELEGENHEID, 
OF HET NU 
GAAT OM DE 
OPRICHTING 
VAN UW BE-
DRIJF OF DE 
TOEGANG TOT 
DE ARBEIDS-
MARKT. 
IN 2022, 
200 PER-
SOONLIJKEMI-
CROKREDIE-
TEN 
UITBETALEN....

ONZE 
TEAMS 

WORDEN DA-
GELIJKS GE-
MOBILISEERD 
OM EEN ZO 
GROOT MO-
GELIJK AAN-
TAL MENSEN 
TE INTEGRE-
REN. IN 2022 
ZULLEN MEER 
DAN 2000 BA-
NEN WORDEN 
GECREËERD 
OF BEHOU-
DEN.
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3. 
Risicobeheer

4. 
Digitalisatie

Efficiënte verwerking van de vraag mogelijk maken, 
een hoog niveau van servicekwaliteit waarborgen 
en tegelijkertijd de duurzaamheid van ons model 

garanderen.

Onze interne tools en informatiesystemen verder 
ontwikkelen, onze beheer- en analysecapaciteiten 

versterken en zorgen voor de digitale transformatie 
van de organisatie voor een verbetering van onze 

diensten en een betere toegang.
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ONS NI-
VEAU VAN 

NIET-BETA-
LING TERUG-
BRENGEN 
TOT 7% IN 
2022 OM DE 
ONTWIKKE-
LING VAN 
ONZE ACTIES 
TE GARANDE-
REN.

Handhaving van een hoog niveau 
van partnerschip met het Europees 
Investeringsfonds, waarvan de steun, 
via het garantiemechanisme, essen-
tieel is voor de ontwikkeling van onze 
acties

Ons vermogen om onze risico’s onder 
controle te houden en te verbete-
ren door de implementatie van een 
algoritme ter prioritisatie van de 
verwerking van betalingsincidenten.

Respect  voor de microfinancierings-
regels en -normen  door een hoge 
mate van naleving te verzekeren, 
met de steun van onze historische 
aandeelhouder BNP Paribas Fortis.

IN 2022 ZAL  
MICROSTART 

ZIJN DIGITALE 
TRANSFORMA-
TIE VOLTOOID 
HEBBEN, 
WAARDOOR 
MEER FLEXI-
BILITEIT EN 
PROFESSIO-
NALISME IN 
DE VERWER-
KING VAN 
MICROKRE-
DIETTOE-
PASSINGEN 
MOGELIJK 
WORDT.

Implementatie van een nieuw infor-
matiesysteem voor kredietmanage-
ment voor een volledige integratie in 
onze Salesforce-omgeving inclusief 
een 360° overzicht van de volledige 
relatie tussen de klant en MicroStart.

Een mobiele/tabletversie van onze 
Salesforce-omgeving implemente-
ren om onze aanwezigheid op het ter-
rein naast ondernemers te versterken.

Implementatie van een Chatbot op 
onze website om ervoor te zorgen dat 
het aantal contacten toeneemt en de 
verwerking ervan te optimaliseren.

Een online klantenplatform aanbie-
den aan al onze kredietnemers om 
het beheer van hun microkrediet en 
hun relatie met microStart te verge-
makkelijken.

Vereenvoudiging van bedrijfspro-
cessen.



5. 
Organisatie

6. 
Economisch Model 

Onze kredietlijnen optimaliseren en di-
versifiëren door het opzetten van nieuwe 
partnerschips met Belgische en interna-
tionale financiële instellingen.

Beheer en sturing  van al onze activiteiten 
op dagelijkse basis door het opzetten 
van specifieke boekhoudprocessen, het 
verbeteren van onze kostenadministra-
tie en het publiceren van maandelijkse 
boekhoudkundige en financiële rap-
porten.
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Een meer flexibele organisatie flexibeler en ontwik-
keling van ons nationaal  netwerk.

ONS 
NETWERK 

TE ONTWIKKE-
LEN EN ONS 
BESTUUR TE 
VERBETEREN, 
VOOR EEN 
GROTERE IM-
PACT. IN 2022 
ZAL MICROS-
TART 8 KAN-
TOREN HEB-
BEN OVER HET 
HELE LAND.

Fusie van onze twee structuren tot 
één enkele entiteit, gebaseerd op de 
nieuwe vennootschapswetgeving , en  
een optimalisatie van ons bestuur.

Ontwikkeling van  ons lokale netwerk 
door de opening van 3 nieuwe kan-
toren, gehost en co-branded met 
onze partner Partena Professional.

Voortzetting en uitbreiding van onze 
Electronic Document Grouping 
(EDG) processen.

Onze agentschappen uitrusten met 
publicitaire voertuigen om onze 
zichtbaarheid en aanwezigheid op 
het terrein te versterken.

Maak van microStart een robuustere organisatie,  
dankzij de betrokkenheid van nieuwe medewerkers. 

en financiële partners.

ONS MO-
DEL TE 

CONSOLIDE-
REN DOOR 
ONZE MIDDE-
LEN TE DIVER-
SIFIËREN EN 
ONS BEHEER 
TE PROFESSIO-
NALISEREN. IN 
2022 ZAL 20% 
VAN ONZE 
KREDIETMID-
DELEN AF-
KOMSTIG ZIJN 
VAN NIEUWE 
PARTNERS.



7. 
Partnerships en 

belangenbehartiging

8. 
Financiering 
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In synergie met onze partners, zich uitspreken voor 
onze klanten. De effectiviteit van de microkredieten 
en de creatie van ondernemingen door de publieke 

overheden doen erkennen.  

MILITAN-
TISME 

STAAT CEN-
TRAAL IN ONS 
HANDELEN, 
WE WILLEN 
DAT HET DE 
DRIJVENDE 
KRACHT IS 
ACHTER ONZE 
STRATEGIE, 
DAT HET ONZE 
ACTIES SAMEN 
MET ONZE 
PARTNERS 
LEIDT EN 
ONZE 
STANDPUNTEN 
INSPIREERT.

Onze partnerships met overheden en 
instellingen versterken om het aantal 
contacten te vergroten.

Onze operationele partners verenigen 
via de organisatie van jaarlijkse lokale 
partnerstuurgroepen.

Institutionaliseren van het concept 
van de Micro-Entrepreneurs Awards, 
georganiseerd in samenwerking met 
de belangrijkste Belgische microfinan-
cieringsinstellingen.

Een jaarlijkse werkgroep oprichten 
met Belgische partner-microfinancie-
ringsinstellingen om gezamenlijke be-
langenbehartigingsacties uit te voeren.

Een toolkit implementeren voor de 
creatie en animatie van win-win 
partnerships voor onze managers.

Definitie en uitvoering van een 
strategie voor grensoverschrijdende 
samenwerking met Adie en microlux

Waarborgen van de duurzaamheid van ons econo-
misch model en onze acties door onze relaties met 
onze financiële partners te versterken en de open-
bare en particuliere financiering te diversifiëren.

IN 2022 
STREEFT MI-

CROSTART 
NAAR EEN 
PERFECT BE-
GROTINGSE-
VENWICHT, 
DOOR EEN 
MIX VAN BUD-
GETTAIRE 
MIDDELEN 
GEBASEERD 
OP DE FINAN-
CIËLE MARGE, 
SUBSIDIES EN 
DE BIJDRAGE 
VAN ONZE 
AANDEELHOU-
DERS. 

Een nieuw informatiesysteem voor 
subsidiebeheer implementeren, 
geïntegreerd in onze Salesforce-om-
geving, om onze donorrelaties beter 
te monitoren en te professionaliseren.

Onze financiële middelen en subsi-
dies diversifiëren, met name door 
een betere toegang tot Europese 
subsidies (ESF, ...) en de ontwikkeling 
van een strategie om particuliere 
financiering te zoeken.

Een aanvraag indienen voor fiscale 
goedkeuring, om particuliere donors 
aan te moedigen de acties van mi-
croStart te ondersteunen.

Onze vrijwilligersteams meer be-
trekken bij fondsenwerving en be-
langenbehartiging door nieuwe mis-
sies te definiëren.

Creatie van gestandaardiseerde 
tools voor financieringsaanvragen 
en donorrapporten.



9. 
Communicatie

10. 
Studies en onderzoeken

14 15

Om het merk microStart tot een referentie te laten 
uitgroeien bij het  populair ondernemerschap in Bel-

gië

TEGEN 
2022 ZAL 

MICROS-
TART ZICH 
ZICHTBAAR-
DER MOE-
TEN MAKEN, 
DE LEES-
BAARHEID 
VAN ZIJN 
IDENTITEIT 
IN HEEL BEL-
GIË MOETEN 
VERZEKEREN, 
OM ZICH TOE-
GANKELIJK 
TE MAKEN 
VOOR ZOVEEL 
MOGELIJK 
MENSEN.

Definieer en implementeer een 
strategie voor merkbekendheid om 
de zichtbaarheid te vergroten en van 
microStart een bekend en erkend ins-
tituut te maken.

Een nieuwe digitale communica-
tiestrategie implementeren om van 
sociale netwerken een instrument te 
maken om bekendheid en contacten 
te verwerven.

Een gemeenschappelijke boodschap 
over te brengen en de verspreiding 
ervan aan te moedigen door het 
opzetten van een mediatraining 

Verbeteren en moderniseren van 
onze website.

Creatie en verspreiding van  een 
geanimeerde videopresentatie 
en -promotie van microStart in elk 
agentschap.

Hernieuwing  en verbetering van het 
concept van de Microkredietweek.

Viering van het 10 jarig bestaan van 
microStart

Door zijn kennis te consolideren, zal microStart zich 
de middelen verschaffen om verder te voldoen aan 

de behoeften van zijn klanten en teams.

EEN BE-
TERE KEN-

NIS VAN DE 
BEHOEFTEN 
VAN ONZE 
KLANTEN EN 
TEAM IS NOO-
DZAKELIJK OM 
DE ORGANISA-
TIE TE LATEN 
GROEIEN

De duurzaamheid van onze drieja-
rige impactstudie verzekeren en te-
gelijkertijd een jaarlijkse update van 
bepaalde gegevens aanmoedigen.

Een onderzoek uitvoeren bij onze 
klanten om hun concrete onders-
teuningsbehoeften vast te stellen, 
hun tevredenheid te meten en onze 
diensten daarop af te stemmen.

Implementeren van een regelmatig 
klanttevredenheidsmetingssysteem 
(Net Promotor Score).

Periodieke tevredenheidsenquêtes 
houden onder onze medewerkers en 
vrijwilligers.



microStart geniet de ondersteuning van het garantie programma van de Europese Unie in het kader van de Verordening (EU) nr. 1296/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI).

Dankzij : Met de steun van :

microStart is lid van :

Tel. + 32 2 888 61 00
welcome@microstart.be

www.microstart.be


