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Waarden 
De waarden van microStart zijn een afspiegeling van de visie van de organisatie.

Vertrouwen : Dit is de basis van de handeling «krediet verlenen»; het woord «krediet» komt trouwens 
van het Latijnse credere (geloven)
Solidariteit met minderbedeelden die hun lot in eigen handen willen nemen
reSpect, want iedereen, ongeacht zijn status of project, verdient ons respect
profeSSionaliSme, want dit is een vereiste om geloofwaardig te zijn
innoVatie, want, als we een grote impact willen creëren, is het van essentieel belang om ons aan  
te passen aan de specifieke noden van ons doelpubliek en om buiten de referentiekaders te treden.

Missies 
De missies van microStart zijn rond deze visie gebouwd en moeten het mogelijk maken om dit  
recht daadwerkelijk uit te oefenen, en in het bijzonder:
1  Door de begeleiding van alle personen die een project hebben om een bedrijfsactiviteit  

op te starten of uit te breiden.
2 Door hun – indien ze dit wensen – de financiële middelen te bieden om het project te verwezenlijken.
3  Door onze invloed op het hoogste niveau aan te wenden opdat het reglementair kader voor de 

opstart van een eigen zaak beter aangepast is aan de zwaksten in onze samenleving, om hen zo 
aan te moedigen om te ondernemen als zij daar zin in hebben.

Visie 
Iedere man en iedere vrouw, ongeacht zijn of haar opleidingsniveau, inkomen, eigen vermogen, herkomst 
of sociale situatie, heeft de capaciteit om te ondernemen en een onvervreemdbaar recht op economisch 
initiatief dat hem of haar de mogelijkheid geeft om het lot in eigen handen te nemen.
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Geslaagde wendingen...
Al vier jaar lang biedt microStart steun aan de zwaksten in onze samen- 
leving. Vier jaren vol geslaagde persoonlijke wendingen, die aantonen dat 
ondernemingszin wel degelijk overal leeft in ons land. Héél veel onder-
nemingszin zelfs...

Sinds 2010 hebben meer dan 6.000 kandidaat-ondernemers de weg naar 
een microStart-kantoor gevonden en daar met één van onze adviseurs 
gesproken. Meer dan de helft daarvan heeft bij microStart een gepast 
antwoord gevonden op hun situatie: onthaal, analyse, heroriëntering, 
gepersonaliseerde begeleiding of een financiering. 

In 2011 hebben we in onze twee Brusselse agentschappen enkele tien-
tallen microkredieten toegekend. In 2014 hebben we bijna 600 micro-
kredieten uitbetaald via ons netwerk van vijf buurtagentschappen die 
voortaan het hele land dekken. In mei 2014 hebben we het 1000e micro-
krediet sinds de oprichting van microStart gevierd: Mehmet Eler, een jonge 
Gentse ondernemer met Turkse roots opende zijn pizzeria in Maldegem.

Hoewel het reglementair kader nog steeds te strikt is voor kleine onder-
nemers, zien onze plaatselijke teams een sterke vraag, weergaloos inno-
vatieve ideeën en bijna altijd een daverend succes. Een bewijs hiervan is 
bijvoorbeeld het effectonderzoek van Vlerick Business School - de eerste 
Belgische studie in zijn soort. Dit onderzoek is niet enkel bemoedigend 
(81% van de mensen die door microStart begeleid werden in 2011 en 
2012 hebben vandaag werk), maar de studie toont duidelijk aan dat het 
microkrediet een kostenbesparende maatregel is die zijn nut heeft voor 
overheden en het verdient om nog meer aangemoedigd te worden.

De institutionele erkenning is soms een procedure van lange adem – 
logisch als je ziet hoe jong onze organisatie nog maar is. Maar de er-
kenning van onze klanten, hun dynamisme of gewoon al maar een blij 
gezicht na een vergadering bij ons op kantoor: het is allemaal een bron 
van dankbaarheid waardoor wij weer zin krijgen om het nog beter te 
doen... voor onze ondernemers!

edito
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Klanten

Sinds de opstart heeft microStart er dan 
ook resoluut voor gekozen om produc-
ten, diensten en operationele processen 
aan te passen aan het doelpubliek en 
niet omgekeerd.

Maar hoe omschrijf je de mannen en 
vrouwen die zich tot microStart wenden? 
Natuurlijk zijn de 3000 personen die zich 
in 2014 tot onze agentschappen gewend 
hebben ontzettend verschillend. Maar 
toch delen ze allemaal hetzelfde ver-
langen om hun lot in eigen handen te 
nemen, stuiten ze allemaal op dezelfde 
moeilijkheid om een klein financieel 
kapitaal te verkrijgen om hun droom te 
verwezenlijken en ondervinden ze heel 
vaak problemen met de administratieve 
kant en de ’klassieke culturele codes’ bij 
het oprichten van een zaak. microStart 
probeert voor elk van hen de eerste stap 
naar een betere toekomst te zijn.

Werkzoekenden, niet-actieven en OCMW- 
gerechtigden blijven de grootste klan-
tendoelgroep (45%). De actieve onder-
nemers maken nu 36% uit (t.o.v. 33% 
in 2013) van de personen die gebruik 
kunnen maken van de financiële diensten 
van microStart. Met name in Vlaanderen 
maken bestaande ondernemers bijna de 
helft uit van de toegekende kredieten, 
terwijl diezelfde categorie slechts 30% 
uitmaakt in de andere gewesten.

Niet-actieven
In loondienst

OCMW

Zelfstandigen

Werkzoekenden
29%

profeSSioneel Statuut Van 
klanten bij aanVang project 

Ali is al enkele jaren werkloos als hij in 2008 
een opleiding slotenmakerij volgt. Hij kan 
wat bijklussen, maar het is niet genoeg 
om er van te kunnen leven. Via een vriend 
ontdekt hij microStart en neemt hij contact 
op met het kantoor in Brussel.  «microStart 
is zo veel meer dan een kredietinstelling, ik 
heb er echt steun gekregen voor mijn project. 
Dankzij hun begeleiding en financiering  
heb ik mijn materieel kunnen kopen en  
mijn atelier kunnen inrichten. En nu oefen 
ik mijn beroep voltijds uit.»

« microstart is zo veel meer dan een 
kredietinstelling, ik heb er echt steun 
gekregen. » ali, slotenmaker

Klanten staan centraal  
in het proJect Van Microstart

Het opleidingSniVeau  
Verandert niet Van jaar tot 
jaar, wat aantoont dat  
de ondernemingSgeeSt een 
uniVerSeel raakpunt iS. 

Een kwart van de klanten komt uit het 
technisch of beroepsonderwijs, een kwart 
heeft het niveau van secundair onderwijs 
en een kwart komt uit het hoger onder-
wijs van het korte type. Aan de ene kant 
zien we dat 13% met moeite de basis van 
lezen, schrijven en rekenen beheerst, 
maar aan de andere kant hebben we 
ook 13% met een diploma uit het hoger 
onderwijs van het lange type.

klanten per 
opleidingSniVeau 
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microStart wil mensen in kwetsbare 
situaties ondersteunen bij het opzetten 
en ontwikkelen van hun eigen onderne-
ming. De slogan van 2014 “voor mensen 
met meer ideeën dan geld” legt de na-
druk op het idee. Waar een wil is bouwt 
microStart mee een weg. Dit vertaalde 
zich ook dit jaar in een brede waaier van 
sectoren waarbinnen microStart actief 
was. De meeste projecten werden op-
gestart binnen de handelssector. Met 
een totaal van 617 representeren zij 45% 
van de opgestarte samenwerkingen. 

Binnen de dienstensector ondersteunde 
microStart 259 initiatieven, goed voor 
zo’n 20%. Daarnaast waren we ook actief 
binnen de horeca en transportsector, die 
beide 12% van het totaal vertegenwoor-
digen. Tot slot vormen de culturele sec-
tor, landbouw en bouwsector samen de 
overige 11%. De trend van 2014 is er dus 
een van meer diversiteit en inclusiviteit.

klanten per Sector

Majida is zaakvoerder van de firma 
Always Clean die schoonmaak-
diensten aanbiedt aan particulieren 
en bedrijven. Majida was voorheen 
werkzoekende en heeft haar project 
binnen de activiteitencoöperatie Step 
By Steppe kunnen voorbereiden.  
Ze overtuigt een eerste klant,  
een autohandelaar, voor wie ze 
in januari 2013 begint te werken. 
Deze eerste klant is zeer tevreden 
over de diensten van Majida en 

beveelt haar aan bij zijn kennissen. 
Andere klanten doen een beroep  
op haar: een gebouwensyndicus,  
een verzekeringsmaatschappij,  
een kledingzaak,... En de bal gaat 
aan het rollen. Eén jaar na de opstart 
heeft Always Clean drie voltijdse 
banen gecreëerd. Iedere maand  
komt er een klant bij op de lijst.  
Dankzij deze onderneming kon 
Majida sparen en begin 2014  
een eigen huis kopen. 

“iedere maand komt er een klant bij!”  
Majida, always Clean 

96% Van de Klanten is teVreden, 
Maar zouden biJKoMende  
dienstVerlening Willen!

De tevredenheid van onze klanten blijft een van de prioriteiten bij microStart op alle  
niveaus: werknemers, vrijwilligers, agentschappen of hoofdkantoor! Zoals ieder jaar heeft 
de organisatie ook in 2014 de klanttevredenheid gemeten in een enquête die online 
of telefonisch afgenomen werd. In 2014 lagen de resultaten in dezelfde lijn als de afge-
lopen jaren: microStart wordt beschouwd als een eerder goed presterende organisatie 
(92%) en haar adviseurs worden als zeer luisterbereid gezien (99%). Onze klanten kaarten 
evenwel twee problemen aan: het plafond van de geleende bedragen en de moeilijk-
heid om een beroep te kunnen doen op iemand uit de persoonlijke kring om zich borg 
te stellen. Sinds januari 2015 is het maximumbedrag voor microkredieten opgetrokken 
tot 15.000 EUR en onze klanten kunnen tegenwoordig een voorafgaande spaarsom 
opbouwen die als garantie voor het microkrediet kan dienen.

Ten slotte moeten we er blijvend naar streven dat leners stelselmatig gebruik kunnen 
maken van begeleiding. Leners vragen ook actief naar gelegenheden om met de andere 
micro-ondernemers van microStart te netwerken.

6
Adolphe, 
kapper in Luik



microStart begeleidt ondernemers van 
alle leeftijden: het aantal mannen en 
vrouwen is niet meer evenredig verdeeld 
is (64% mannen en 36% vrouwen), is  
meer dan 60% van de klanten tussen de 
30 en de 50 en hebben zij dus al een 
eerste werkervaring. De categorie jonger 
dan 30 stijgt gevoelig tot 21%; deze 
groei is toe te schrijven aan specifieke 
programma’s als dreamStart. Senioren 
(50+) maken 18% van het cliënteel uit.  De 
gemiddelde leeftijd is ongeveer 40 jaar.

 

De zoektocht naar een baan in loon-
dienst komt niet altijd overeen met de 
ambitie, ervaring en vaardigheden van 

ieder. Daarom wilt microStart deze posi- 
tieve manier van integratie op de ar-
beidsmarkt opwaarderen en meer be-
kendheid geven, vooral bij jongeren. Een 
coachingprogramma op maat, specifiek 
aangepast aan de individuele noden, is 
één van de ant-woorden om te kunnen 
starten in het ondernemersavontuur. 
Daarom heeft microStart in 2013 het pro-
gramma dreamStart gelanceerd: gedu-
rende twee maanden werken jongeren 
aan het commercieel, financieel en ad-
ministratief aspect van hun project. De 
meerwaarde? Toffe ontmoetingen en 
veel uitwisseling van ervaringen tussen 
de dreamStarters! Sinds de opstart van 
het programma heeft microStart 51 jon-
geren begeleid: iets meer dan 40% ervan 
is ook daadwerkelijk gestart en test mo- 
menteel een activiteit (via een activiteit-
encoöperatie, SMart, enz), 35% is zijn 
project nog aan het uitdiepen (ze zoeken 
naar een partner, een bedrijfsruimte, een 
specifieke opleiding, enz), en bijna een 
kwart heeft het project niet verder uit-
gewerkt, maar dat betekent niet dat ze 
hun plannen nooit meer van onder het 
stof zullen halen in de toekomst.

wat Hebben al 
deze onder- 

nemerS gemeen? 
Motivatie, door- 

zettingsvermogen  
en het verlangen  
om eigen baas te  

worden! 

op onderneMen staat geen leeftiJd!
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“microstart heeft mijn  
project een boost gegeven”  
Marc, transporteur

Marc is zelfstandig transporteur. 
In 2011 ging zijn bedrijf failliet na 
het verlies van zijn twee grootste 
klanten. Door een auditieve beper-
king was het voor Marc op zijn 57e 
erg moeilijk om aan werk te raken. 
Bij ASX Ibeco vond hij in 2014 
een bedrijf dat een systeem wilde 
opzetten om via SMS de commu-
nicatie met Marc te verzorgen,  
bij microStart kon hij terecht 
voor een opstartfinanciering 
om opnieuw een wagen aan te 
schaffen. “Zowel op professioneel 
als persoonlijk vlak zit ik weer 
veel beter in mijn vel en lacht de 
toekomst mij weer toe als alleen-
staande papa. Ik ondervond bij 
microStart geen vooroordelen, wat 
mij de boost gaf mijn om project 
ook effectief op te starten.”

Christina, winkel voor  
dameskleding in Charleroi 



“ ‘Later als ik groot ben, wil ik handelaar 
worden.”’  Dat is altijd al mijn drijfveer 
geweest! Ik had een vaag idee van 
wat ik wilde doen en microStart heeft 
me via het specifieke programma 
dreamStart geholpen om de basis 
van mijn project te leggen. Nu ik die 
methodologie geleerd heb, kan ik die 
eigenlijk op eender welk project toe-
passen. Dankzij een microkrediet van 
microStart, én een renteloze lening 

van Funds For Good, heb ik mijn project 
kunnen verwezenlijken: Dou’Délices, 
mijn broodjeszaak in Vorst. Op dit 
moment ben ik mijn etalage een per-
soonlijke toets aan het geven. Je hebt 
vooral geduld en doorzettingsver- 
mogen nodig om je eigen bedrijf  
op te richten. Mijn project groeit  
zienderogen, de klanten komen terug, 
en dat geeft me ontzettend veel  
persoonlijke voldoening! “

“Mijn project groeit zienderogen: en dat geeft me ontzettend veel 
voldoening!”, Dounia heeft een broodjeszaak geopend in vorst

Sinds 2013 zijn youtHStart en microStart partnerS Voor 
onze jongeren. YouthStart organiseert in onze kantoren opleidin-
gen voor de jongsten onder onze starters. De organisatie brengt haar 
ervaring aan en vervolledigt daarmee het aanbod van microStart.

“Jongeren barsten van het talent!”   
Catherine Kinet, Youthstart

De doelstelling van YouthStart is vooral om het 
zelfvertrouwen weer op te krikken van jongeren 
die het moeilijk gehad hebben in hun leven. Wij 
zijn ervan overtuigd dat deze jongeren talenten 
hebben die soms miskend worden. Onze praktijk-
gerichte en interactieve opleiding stimuleert hun 
ondernemingszin en brengt hen in contact met de 
bedrijfswereld. Voor sommigen is dit de vonk die 
nodig was om hun eigen kleine onderneming op  
te starten. En dan is onze samenwerking met 
microStart eigenlijk een heel logisch gevolg.

8 Jaarverslag 2014 
microstart

Ghislain en adviseur Emilie in zijn boetiek  
“Di Vintage” in Seraing



Jaarverslag 2014 
microstart

9

uitbreiding de bedriJfsactiViteit Kent  
een grote Vooruitgang in 2014

In het vierde boekjaar toont microStart 
eens te meer aan dat in geen enkel ge- 
west de vraag naar microkredieten af-
neemt. Sinds het begin van de opera-
tionele activiteit, heeft microStart zo’n 
6.000 kandidaat-ondernemers ontmoet 
en bijna 1400 microkredieten verleend, 
met duidelijk een grotere vraag in 2014.

Het aantal contacten is sterk gestegen in 
2014, van 1.710 kandidaat-ondernemers 
naar 2949 in één jaar tijd (+72%); deze 
toename komt door een grotere bekend- 
heid in Brussel en door twee nieuwe 
kantoren in Vlaanderen en Wallonië.

De financiële activiteit is met bijna 50% 
gestegen (582 leningen in 2014 t.o.v. 
402 leningen in 2013). Het merendeel 
van de expansie ligt in Vlaanderen en 
Wallonië. Het gemiddelde uitgeleende 
bedrag stijgt ook sterk: van 4.800 EUR 
naar 6.200 EUR, met name doordat het 
maximumbedrag van 10.000 EUR naar 
15.000 EUR opgetrokken is. Er zijn mo-
menteel 912 lopende dossiers (waarvan 
meer dan de helft in Brussel).

Het totaal aan uitstaande bedragen be-
droeg 4,4 M EUR op 31/12/2014. Het 
totale volume van uitbetaalde micro-
kredieten bedraagt 6,8 M EUR sinds de 
oprichting van microStart.

Maar het is vooral de begeleiding die in 
het hele land de grootste impact heeft: 
meer dan 1.500 personen hebben gebruik 
kunnen maken van coaching via diverse 
opleidingen en permanenties van de vzw 
microStart Support die volledig door  
vrijwilligers gedragen wordt.

100 
microkredieten

275
microkredieten

402 
microkredieten

In 2011

In 2012

In 2013

In 2014

1.359 toegekende 
microkredieten SindS de 
opStart Van microStart

+

582 
microkredieten

Aantal uitbetaalde  
microkredieten

“Bij microStart werd ik ontvangen 
als een persoon met een project en 
niet als iemand  die een faillissement 
achter de rug had. Ik ben begin 
2014 opgestart en kan intussen fier 
zeggen dat StylenShine de referentie 
op vlak van car- en hydrodip in België 
is. microStart gaf mij niet alleen een 
opstartkapitaal, maar stond ook vol-
ledig achter mij. Mijn project draait 
intussen goed en ik kan niet klagen, 
ik hoop binnenkort opnieuw bij een 
bank terecht te kunnen zodat mijn 
project verder kan uitgroeien.”

“microstart gaf mij het ver-
trouwen om terug te vechten!”   
sepp, style&shine

3000 kandidaat- 
ondernemerS  

ontmoet 
in één jaar 

+

+

=
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Net als in 2013 heeft microStart ook dit jaar een jaarlijkse nationale commu-
nicatiecampagne georganiseerd: de Week van het Microkrediet. Er stond een 
vernieuwd concept op het programma dat uitgewerkt werd door de Brusselse 
teams van Havas Worldwide. Het succes loog er niet om: we hebben 1000 mensen 
gesensibiliseerd en er zijn 215 projecten ingediend bij de buurtagentschappen. 
Een enorme motivatie om het in 2015 nog beter te doen!

de WeeK Van het MicroKrediet  
by Microstart editie 2014 

Wij zijn partner geworden van microStart ter gelegenheid van  
De Week van het Microkrediet.

In een klimaat waar de overheid moeite heeft om de werkloosheid 
een halt toe te roepen en de struikelblokken voor integratie uit de weg 
te ruimen, zijn we onder de indruk van de praktijkgerichte antwoorden 
die microStart aanbrengt. microStart bevordert de integratie van 
bevolkingsgroepen die aan de rand van de maatschappij leven,  
wakkert hun creativiteit aan en helpt duurzame banen te scheppen. 
Want deze bevolkingsgroepen hebben ideeën, maar het ontbreekt 
hen aan middelen en contacten om die ideeën te verwezenlijken.  
Dit totaalbeeld hebben we als uitgangspunt genomen voor  
een communicatiecampagne rond de slogan “Gooi je ideeën niet 
weg. Kom eerst bij ons langs.”. Op deze manier wilden we microStart 
positioneren als een ware springplank naar een nieuw leven. 

“Wij zijn onder de indruk van de praktijkgerichte  
antwoorden die microstart aanbrengt”  
Christian de la villehuchet, CeO van Havas europe

1000e ondernemer die een microkrediet kreeg in 2014; hij 
opende een pizzeria in Maldegem (oost-Vlaanderen), Mehmet

Drieënhalf jaar na de oprichting van 
de organisatie heeft microStart het 
1000e microkrediet verstrekt. De 
begunstigde van dit microkrediet, 
Mehmet (20 jaar), heeft begin dit jaar 
zijn pizzeria feestelijk geopend. Hij 
is een typische microStart-klant die 
tevergeefs financiering zocht voor zijn 
project en die moeilijkheden onder-
vond bij zijn zoektocht naar een baan.

Al sinds de middelbare school droomt 
Mehmet ervan om een eigen zaak op 
te starten. Na het secundair onderwijs 
loopt hij een bijkomende stage bij een 
verzekeringsmaatschappij en begint 

hij aan de opleiding logistiek mana-
gement. Toch blijft hij met het idee 
rondlopen om eigen baas te worden, 
dat hij geen banklening kon krijgen 
vormde daarbij een flink probleem… 

“Dankzij microStart heb ik mijn droom 
kunnen verwezenlijken. Ik leef van een 
leefloon en had dus nooit alleen de 
kosten kunnen dragen. Om mijn eigen 
bedrijf op te starten. Maar de bege-
leiding die ik heb gekregen heeft ook 
een grote rol gespeeld. De mensen van 
microStart kennen de zakenwereld 
door en door. Zo hebben ze me bij- 
voorbeeld aangetoond dat er in Gent, 

waar ik woon, al zo ontzettend veel 
snackbars zijn dat de concurrentie daar 
moordend zou zijn. Daarom heb ik mijn 
zaak in Maldegem geopend, met de steun 
van de lokale afdeling van Unizo. Boven-
dien heeft microStart mij enorm geholpen 
met het administratieve gedeelte.”
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groei het Microstart-netWerK 
bliJft Verder uitbreiden

In 2013 hadden we al vier kantoren en 
in 2014 is het netwerk verder blijven 
uitbreiden, met name door de opening 
van twee bijkomende agentschappen in 
Vlaanderen en Wallonië. In het Vlaamse 
gewest was het haast vanzelfsprekend 
dat microStart na Gent haar tweede 
kantoor in Antwerpen zou openen. Al 
heel snel verspreidt het nieuws zich via 
mond-tot-mondreclame als een lopend 
vuurtje. De activiteiten nemen meteen 
een vliegende start. Het kantoor wordt 
gerund door Francine Carron en telt drie 
medewerkers en een tiental vrijwilligers.

In Wallonië opent microStart een tweede 
kantoor (na Luik in 2013) in Charleroi, 
de ‘Sociale Hoofdstad’. Hier staat Anne 
Tinebra aan het hoofd van een team van 
twee personen dat in 2015 verder zal uit-
breiden.

antwerpen

Charleroi

luik

Gent

Voortaan bestaat het netwerk van micro-
Start uit 6 kantoren; deze buurtdiensten 
worden verder aangevuld door perma-
nenties in Vorst, Sint-Agatha-Berchem, 
Aalst, Verviers en Leuven.

6 agentschappen

5 permanenties

Brussel

charleroi & antWerpen: tWee geslaagde openingsfeesten 

Op 7 en 18 november 2014 werden de 
twee nieuwe kantoren in Charleroi en 
Antwerpen feestelijk geopend. Ze waren 
al het hele lang jaar actief en begonnen 
al met de behandeling van hun eerste 
microkredietdossiers. Beide openings-
ceremonies waren zeer geslaagd.

In Charleroi hebben de getuigenissen 
van Bénédicte Delvigne et Sabrina Par-
mentier de genodigden diep geroerd. 
Onder de aanwezigen waren Max Jadot, 
CEO van BNP Paribas Fortis, Elio Di Rupo, 
Minister van Staat en Paul Magnette, 
Waals Minister-President. 

In Antwerpen werden de 200 genodigden 
verwelkomd op de tonen van Afrikaanse 
percussies. De aanwezigen kwamen luis-
teren naar getuigenissen, officiële toe-
spraken en vooral het prachtige lied van 
Zoek & De Reizigers, ‘Drie, Twee, Eén…
microStart!”.



getuigenissen Van tWee schepenen, 
een sinJoor en een carolo: Microstart, first belieVer!

“microstart heeft oog voor talent!” 
Koen Kennis, antwerpse schepen voor Middenstand

Ik draag microStart een warm hart toe: de organisatie heeft oog voor talent en zorgt voor net 
dát duwtje in de rug dat ondernemers nog nodig hebben. De microkredieten geven hen de 
ademruimte die ze nodig hebben. En de coaching die ze krijgen, maakt vaak het verschil. In 
Antwerpen kende de organisatie tussen maart en december wel 82 microkredieten toe, goed 
voor 50 jobs. Samen maken we Antwerpen dus nog bedrijfsvriendelijker; een stad die openstaat 
voor bestaande bedrijven, groeiers en starters.

De uitdaging ‘Een Baan voor Iedereen’ is 
een prioriteit voor ons OCMW. De inwoners 
van Charleroi, die wij Carolo’s noemen, 
staan bekend om hun dynamisme, hun 
wilskracht, maar vooral om hun creativiteit. 
Sommigen hebben dan weliswaar geen 
werk, maar velen onder hen hebben inno-
verende ideeën, willen ondernemen en 
hun eigen tewerkstelling creëren. Jammer 
genoeg vinden ze vaak tal van hinder- 

nissen op hun weg waar ze niet tegen 
kunnen opboksen omdat ze er meestal al-
leen voor staan. Maar van nu af aan zijn de 
Carolo’s niet meer alleen. microStart staat 
voor ze klaar om hen te helpen om hun 
droom te verwezenlijken en zo hun waar-
digheid terug te krijgen. microStart is een 
fantastische manier om de strijd tegen de 
armoede aan te binden en is als partner 
van essentieel belang voor het OCMW.

“de carolo’s zijn van nu af aan niet meer alleen!”,  
eric Massin, voorzitter van het OCMW van Charleroi 

“ik raad iedereen in mijn omgeving 
microstart antwerpen aan”  
Isaura, 32, kapster in antwerpen  

De voorbije 10 jaar werkte ik als kapster  
in verschillende salons. Mijn droom was 
mijn eigen baas te zijn. Ik kon nergens 
financiering vinden voor de opstart van 
mijn zaak. Via via kwam ik bij Francine 
Carron terecht, de manager van microStart 
Antwerpen, en zij geloofde in mij. Ik kreeg 
een microkrediet van 11.000 EUR. Door 
deze financiering heb ik een volwaardige 
schoonheidssalon kunnen uitbouwen. 
Er zijn veel mensen zoals ik, die een zaak 
willen beginnen maar geen financiering 
kunnen vinden in Antwerpen en ik weet 
zeker dat, als zij een goed idee hebben 
en gemotiveerd zijn zoals ik, microStart 
hen zal steunen. Ik raad iedereen in mijn 
omgeving microStart Antwerpen aan, want 
zonder geld kan je niet opstarten, maar 
microStart biedt een oplossing!

12 Jaarverslag 2014 
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een Mooi  
coMpleMentair aanbod

lening & 
begeleiding

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

De missie van microStart is om, wie plannen heeft om een 
bedrijf op te richten, te begeleiden op twee vlakken bij de op- 
Start en de Verdere uitbouw Van zijn of Haar eigen  
bedrijfSactiViteit, via:

•	  profeSSionele microkredieten, voor een bedrag van 
500 tot 15.000 € om bijvoorbeeld een voertuig, materieel, of 
voorraad te financieren maar ook om te voorzien in liquide 
middelen.

•	 	perSoonlijke coacHing of begeleiding in groep 
op verschillende essentiële punten: financiën, beheer, boek-
houding, marketing,...

Deze diensten vullen elkaar buitengewoon goed aan. Wie een 
zaak opricht, heeft toch altijd nood aan geld en advies?

Met een maximum kredietbedrag van 15.000 EUR in Vlaanderen 
en Wallonië is 2014 het jaar geweest waarin we de optie getest 
hebben om het maximumbedrag van microkredieten op te 
trekken. De test was doorslaggevend, want vanaf 1 januari 2015 
breidt microStart dit aanbod uit naar het volledige netwerk.

de Waarborg- 
spaarsoM,  
een alternatief  
Voor de persoonliJKe 
borgstelling

Sinds 1 januari experimenteert microStart, 
in samenwerking met B-Post en de Levi 
Strauss Foundation, met een alternatief 
voor de persoonlijke borgstelling. Het 
principe bestaat eruit om klanten die voor 
de waarborg niet kunnen steunen op hun 
directe persoonlijke omgeving, de kans 
te geven om geleidelijk aan een kleine 
spaarsom op te bouwen die op een reke-
ning van B-Post gestort wordt. Zodra de 

spaarsom 25% van het gewenste micro-
krediet bereikt, kan deze som dienen als 
waarborg. microStart moedigt niet alleen 
de ondernemer aan om tijdens de af-
lossing te blijven sparen zodat hij of zij 
eigen middelen kan aanleggen, maar 
biedt ook de mogelijkheid om deel te 
nemen aan verschillende financiële op-
leidingen. Net zoals alle andere micro- 
financieringsinstellingen ter wereld...

wie een zaak opricHt, Heeft 
tocH altijd nood aan geld  
en adVieS?

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



We hebben overigens in heel 2014 het 
begeleidingsaanbod voortdurend aan-
gevuld: de samenwerkingsovereenkomst 
met YouthStart om jongeren te sensibi-
liseren, de lancering van kickStart, een 
opleiding van 8 halve dagen voor onder-
nemers die in de startblokken staan, 4 
sessies van dreamStart, een opleiding 
voor jongeren die willen ondernemen... 
en altijd een groot aantal toegewijde vrij- 
willigers die klaar staan om raad te ge-
ven tijdens de permanenties en “expert 
meetings”. Een belangrijke ontwikkeling 
in 2014: het coachingaanbod heeft zich 
uitgebreid tot alle gewesten om zo een 
vast dienstenaanbod aan te kunnen bie-
den aan alle Waalse en Vlaamse micro-
ondernemers.  

Wat is er zo eigen aan een toe- 
komstige ondernemer? De droom! 
Want alle grote succesverhalen zijn 
ooit zo begonnen. Opdat de droom 
geen nachtmerrie zou worden, is het 
goed om hem te toetsen aan de  
‘virtuele werkelijkheid’ van het  
financieel plan, om zo de haal-
baarheid van het project na te gaan. 
En niet enkel op financieel vlak, maar 
ook op vlak van het privé- en  
familieleven. Hier komt de inbreng 
van een coach goed van pas: hij of zij 
stelt jarenlange werkervaring, al dan 
niet als zelfstandige, ter beschikking 
van de toekomstige ondernemers in 
een gepersonaliseerde dialoog.

“bij microstart stelt de coach 
zijn ervaring ter beschikking 
van de toekomstige onder- 
nemers”, alain, vrijwillige coach 
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Mevrouw Hnuthong komt oorspron-
kelijk uit Thailand. Ze is gescheiden en 
heeft twee kinderen. Met de tussen-
komst van microStart heeft ze in de 
zomer van 2014 haar zaak kunnen 
openen in Zottegem. Door een eerste 
lening van 6.000 € heeft ze de huur van 
haar pand kunnen financieren en de 
verkoop van Thaise gerechten en juwe-
len kunnen opstarten. Ze heeft ook 

gebruik kunnen maken van gratis 
coaching voor het marketingaspect 
van haar zaak.
Zes maanden na de opening blijft 
haar omzet gestaag groeien en 
doet Mevrouw Hnuthong voor  
een tweede keer een beroep op  
microStart, dit keer voor een duwtje 
in de rug voor de aankoop van een 
nieuwe voorraad goederen.

Microkrediet en begeleiding: de succesformule  
voor Mevrouw hnuthong 
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ten dienste  
Van het algeMeen belang

sociale  
innoVatie 
Sinds de oprichting in Brussel in 2010, 
heeft microStart voortdurend producten, 
diensten en processen aangepast aan de 
klanten. Dit alles met slechts één doel 
voor ogen: een grotere sociale impact 
van onze organisatie, om een vuist te 
maken tegen bestaansonzekerheid. Daar- 
om worden de financiële diensten voort 
durend bijgewerkt, aangepast en ver-
eenvoudigd; het coachingaanbod breidt 
uit en wordt aangevuld met nieuwe op- 
leidingen en nieuwe tools; de procedures 
worden vereenvoudigd om ons aan te 
passen aan de klanten en voor meer dui-
delijkheid en transparantie.

In 2014 hebben BNP Paribas Fortis en 
microStart beslist om een studie toe 
te vertrouwen aan de Vlerick Business 
School die meet hoe de organisatie ge-
presteerd heeft sinds ze zich in Brussel 
vestigde. Dit onderzoek heeft betrek-
king op de eerste twee generaties van 
micro-ondernemers die in 2011 en 2012 

door microStart gefinancierd en bege-
leid werden. Aangevoerd door een trio 
van studenten is dit onderzoek één van 
de eerste in zijn soort in België, in die 
zin dat de studie heeft kunnen bereke-
nen wat de besparingen en bijkomende 
inkomsten zijn voor de overheid.

microstart evalueert sociale impact met de steun  
van bnp paribas fortis en de Vlerick business school

tWee opinies Van specialisten in sociaal  
onderneMerschap

1  waarom hebben jullie aanvaard 
om het effectonderzoek over de 
impact van microStart in belgië 
uit te voeren?

Omdat het principe van microfinancie-
ring, dat wijdverbreid is over de hele 
wereld, nog niet zo bekend is in België. 
Aangezien microStart de Belgische refe-
rentie is voor microkrediet, heeft Vlerick 
in dit project de kans gezien om er toe bij 
te dragen om dit concept uit de donkere 
hoek te halen. Met de persbelangstel-
ling die we gekregen hebben bij de 
publicatie van onze resultaten, denk ik 
dat we ons doel bereikt hebben. Met 
BNP Paribas Fortis als één van de essen-
tiële partners van het project was het 
een evidentie voor ons om samen te 
werken met hen én met Patrick Sapy die 
geregeld gastdocent is aan onze school 
tijdens de lessen sociaal ondernemer-

schap. Sinds een aantal jaar onderwijs 
ik deze materie in de MBA-opleiding 
en daarom weet ik dat het meten van 
impact een belangrijke uitdaging is voor 
sociale ondernemers. We zien bij de 
sociale bedrijven heel duidelijk een stij-
gende vraag van de investeerders die 
tastbare en meetbare resultaten willen 
zien. Voor mij persoonlijk was dit even-
eens een kans om de theorie te toetsen 
aan de werkelijkheid en om zelf een effect- 
onderzoek te voeren.

2  wat zijn de voornaamste  
punten?

De voornaamste punten zijn de vol-
gende. Eerst en vooral: microStart helpt 
niet alleen klanten om een bedrijf op te 
starten, het zijn ook bedrijven die duur-
zaam zijn: 60% van de klanten staat nog 
steeds aan het hoofd van zijn of haar 

twee vragen aan Veroniek collewaert, professor sociaal  
ondernemerschap aan de Vlerick business school 
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bedrijf dat ondersteund werd met een 
eerste microkrediet en 81% heeft werk. 
 
Het percentage klanten dat in aanmer-
king komt voor een banklening is ver-
schoven van 30% vóór het microkre-
diet tot 87% nadat ze gefinancierd en 
begeleid werden door de organisatie. Tot 
slot hebben we geconstateerd dat de 
klanten van microStart niet enkel hun 
eigen tewerkstelling creëren, maar ze 
scheppen ook banen voor anderen (wij 
schatten dat er 181 netto banen ge-
creëerd werden tussen 2011 en 2012). 

Dit brengt niet alleen besparingen, maar 
ook extra overheidsinkomsten met zich 
mee (ongeveer 2,21 miljoen euro per 
jaar). Door al deze elementen denken 
wij dat microStart een katalysator is voor 
waardecreatie in België.

microStart ziet erop toe dat er een gun- 
stig klimaat rond de ondernemers ge-
bouwd wordt waarin ze op hun beurt 
kunnen bijdragen tot de maatschappij. 
Een sterke visie van sociaal ondernemer-
schap die de waardigheid van mensen 
ondersteunt. microStart is een originele 
speler in de strijd tegen de uitsluiting. Ze 
gaan een gewaagde uitdaging aan: wie 
niets meer te verliezen heeft, heeft alles 
te winnen, voor zover het ecosysteem 
minimaal ondersteunend is. microStart 
bouwt samen met haar ondernemers 
aan een oplossing voor de toekomst, 
een oplossing die steunt op hun talen-
ten en meest fundamentele verlangens. 
Op dit punt is het een uitgesproken mo-
dern model van sociaal ondernemen: 
samen iets opbouwen, een hybride mix 
van middelen en een centrale rol die 
weggelegd is voor de ondernemers zelf. 

microStart herkent het ondernemers-
potentieel bij personen die uitgesloten 
worden van de traditionele kanalen. 
Dit verandert onze kijk op deze perso-
nen, onze visie op ondernemen, en het 
verandert ook hoe deze personen naar 
zichzelf kijken.

Dankzij microStart is er binnen de onder-
nemersinitiatieven ook plaats voor soli-
dariteit. 

microStart, dat is zowel een sociaal on-
dernemersinitiatief (een organisatie die 
economische functies gebruikt als ant-
woord op onbevredigde sociale noden) 
als een actiegerichte filosofie die eigen is 
aan sociaal ondernemerschap: een sub-
tiele mix van solidariteit en verantwoor-
delijkheid.

sybille Mertens, docent aan de hec luik, leerstoel sociaal 
ondernemerschap: “microstart, dat is ook een actiegerichte 
filosofie die eigen is aan sociaal ondernemen” 

de Sociale innoVatie 
Van microStart?  

De processen aanpassen 
aan onze klanten en niet 

omgekeerd
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teaM de VrouWen en Mannen  
achter Microstart

In 2014 heeft microStart bij de uitbrei-
ding de kans benut om het team te ver- 
sterken met nieuw talent. Op 31 decem- 
ber 2014 telt microStart 25 medewer-
kers, verdeeld over de afdeling onder-
steuning (6) en het netwerk van agent-
schappen (19) waar dit jaar de hoogste 
concentratie  aanwervingen lag (10).

Zo werden er managers en adviseurs aan- 
genomen om de nieuwe kantoren in 
Antwerpen en Charleroi op te starten. Er 
werd ook een nieuwe functie gecreëerd 
om te zorgen voor een harmonieuze groei 
van ons coachingaanbod. Ieder gewest 
heeft voortaan een project manager die 
als taak heeft om de vrijwilligers van de 
kantoren uit zijn of haar gewest aan te 
werven, op te leiden en te omkaderen. 
Daarnaast brengt de project manager 
ook het coachingaanbod in de praktijk.

Meerdere tientallen vrijwilligers vergezel-
len ons in het microStart-avontuur – tot 
grote vreugde van onszelf en onze onder- 
nemers. 

Anna is sinds april 2014 manager van het 
kantoor in Charleroi. Ze heeft een brede 
ervaring in begeleiding bij bedrijfsoprichting 
en heeft de volledige opstart van het agent-
schap van A tot Z op zich genomen: van de 
keuze en inrichting van de kantoren tot de 
aanwerving van een nieuwe adviseur.  
Anne heeft enkele jaren gewerkt rond  
reïntegratie op de arbeidsmarkt en bedrijfs-
creatie. Dankzij haar contacten kan  
microStart voortaan nauw samenwerken 
met talloze spelers in Charleroi en  
Henegouwen. Deze partnerships zijn zeer 
belangrijk, want door deze overeenkomsten 
kunnen we onze klanten centraal stellen en 
beter beantwoorden aan hun noden.

“microstart heeft een verplichting  
om nauw samen te werken met andere 
spelers.” anna Tinebra,  
Manager van het kantoor in Charleroi 

Na een gevarieerd professioneel  
parcours, waaronder een Europese 
master in microfinanciën aan de ULB, 
wordt Jente in juli 2014 aangenomen 
als project manager in Vlaanderen  
om het begeleidingsaanbod verder 
uit te werken en de vrijwilligersteams 
in de kantoren van Gent en Antwerpen 
aan te werven en te omkaderen.  
Met succes en enthousiasme. 

“Ondanks het grote aanbod  
van begeleidingsprogramma’s in  

Vlaanderen, zien we dat onze clienten 
de weg niet vinden naar geschikte 
begeleiding. Bij microStart geven wij 
advies op maat op een laagdrempelig 
manier, vanaf het eerste contact met 
de klant. Een groep van enthousiaste 
vrijwilligers neemt de tijd om naar 
onze klanten te luisteren en hen te 
helpen met de opstart of beheer van 
hun zaak, op collectieve of individuele 
basis. Een uitdagend avontuur  
voor onze vrijwilligers en begeleiding 
op maat van onze klanten.”

“bij microstart bieden wij advies op maat, aangepast  
aan het profiel van onze klanten”  
Jente Minne, project manager in vlaanderen 
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Ahmad is reeds meer dan 10 jaar 
zaakvoerder van de kledingwinkel 
‘Lucky Fashion’, vlak om de hoek van 
het Antwerpse agentschap. Hij heeft 
zijn zaak stapsgewijs doen uitgroeien 
tot een mooie en populaire zaak met 
een uitgebreid assortiment en een 
trouw klantenbestand.  
Toch struikelde hij telkens bij de 
overgang van de ene naar de andere 
seizoensgebonden collectie over  

een cashflowtekort, waardoor  
hij nooit ten volle het aanbod kon 
aanbieden waar zijn klanten  
naar vroegen. 

“Mijn adviseur in Antwerpen gaf mij  
een lening voor wat meer liquide  
middelen, waardoor ik in november 2014 
 een hele nieuwe wintercollectie kon 
aankopen met een mooie verbetering 
van mijn inkomenssituatie.”

“dankzij mijn adviseur zijn mijn inkomsten gestegen!” 
ahmad, lucky Fashion 

VriJWilligers ten dienste  
Van het recht op econoMisch initiatief

Jaarverslag 2014 
microstart

In Antwerpen kregen we reeds van 
bij de opstart een instroom van 
nieuwe vrijwilligers met interessante 
profielen door de nauwe samenwer-
king met het servicepunt vrijwilligers 
van de Stad Antwerpen. Een belang-
rijk aspect van een opstart is de 
samenstelling van een beslissingsco-
mité. De Vice-president  
van het Antwerpse beslissingscomité 
is Relinde Schreurs. Relinde werkte  
de voorbije 20 jaar als krediet- 
adviseur voor bedrijven bij KBC en 

is sociaal geëngageerd. Voor haar is 
microStart het ideale initiatief omdat 
het kredietverlening koppelt aan 
maatschappelijk relevante en vooral 
ook sociale overwegingen. Daar- 
bovenop vindt zij het prettig om mee 
te draaien in een leerrijke omgeving 
met een dynamisch en open team. 

“Van de klanten leer ik vooral dat zij 
mensen zijn die veel respect ver-
dienen. Ze zijn dapper: ze durven 
uitdagende kansen grijpen, ook al 

“onze klanten verdienen respect!”
relinde scheurs, Ondervoorzitter van het antwerpse beslissingscomité 

hebben ze soms heel moeilijke  
ervaringen achter de rug en/of leven 
ze in moeilijke omstandigheden.  
Ze zijn dankbaar voor die kansen,  
die zich niet beperken tot louter  
kredietverlening, maar waarbij bege-
leiding en opleiding even belangrijk 
en waardevol zijn.”

In 2014 werd de kaap van 100 
actieve vrijwilligers gerond! Deze 
personen hebben meer dan 1.000 
ondernemers begeleid in de drie 
gewesten van het land. Deze cijfers 
zijn een afspiegeling van een daad-
werkelijke begeleidingsaanpak bij 
het oprichten van een eigen zaak.

Door hun voorafgaande ervaring en 
de ervaringen bij microStart hebben 
deze vrijwilligers een solide know-
how ontwikkeld.

Hierdoor kan microStart kandidaat- 
ondernemers een gevarieerd pro-
gramma aanbieden dat alomvattend 
en van hoogwaardige kwaliteit is: be- 
geleiding in de beginfase, coaching, 
boekhoudkundige en juridische as-
pecten, marketing, groepslessen... 
Alle essentiële elementen voor het 
opstarten van een eigen zaak komen 
aan bod. De vrijwilligers zijn een cru- 
ciaal onderdeel van het microStart-
team. Iedere dag weer opnieuw be-
wijzen zij hun engagement voor ons 
sociaal oogmerk.
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in brussel  
staat een dreaMteaM ten dienste Van onze Jongeren!

Sinds 2013 richt microStart met de steun 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de Stichting Bernheim een experi-
mentele opleiding in om jongeren voor 
te bereiden op de creatie van hun eigen 
tewerkstelling. dreamStart – zo heet deze 
opleiding – wordt aangestuurd door een 
groep gemotiveerde vrijwilligers, en heeft 
in 2014 ongeveer 40 jongeren onder de 
30 opgeleid. De opleidingen duren ge-
middeld twee maanden en de jongeren 
krijgen bijna iedere dag les.

“Ik had zin om mijn kennis en ervarin-
gen te delen met jongeren die een 
enorm potentieel hebben, maar die 
niet altijd de kans hebben gehad om 
een opleiding te volgen, of die net dat 
kleine duwtje in de rug nodig hebben 
om hun project te durven testen. 
Met dreamStart werken onze jonge 
ondernemers aan meer dan enkel hun 

project: ze krijgen in het algemeen 
meer zelfvertrouwen. Bovendien 
hebben de leden van het dreamTeam 
(het team van vrijwillige lesgevers, 
nvdr) allemaal een zeer uiteenlopende 
achtergrond: dat brengt een ruimden-
kendheid met zich mee waardoor de 
deelnemers heel veel verschillende 
visies op hun project krijgen. “

“dankzij dreamstart krijgen de jongeren die wij opleiden  
meer zelfvertrouwen.” Odile, vrijwillige 

“Het is alsof het zo moest zijn dat we bij microStart belandden. microStart zorg 
mede ervoor dat we op een gezonde financiële manier met Lokaal konden 
beginnen. Ook zorgde een van hun begeleiders, Koen, dat we op een  
gestructureerde en efficiënte manier met dat geleende bedrag en verdere  
organisatie konden omspringen.”

arno & Felipe, restauranthouders in gent: “dankzij de begeleiding  
van de coach hebben we geleerd om ons project te structureren” 

Magda, Nicole, Robert en Odile zijn vooraanstaande 
vertegenwoordigers van het Brusselse dreamteam 
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de raden Van bestuur

philippe maystadt
Voorzitter, Minister van Staat en  
oud-Voorzitter van de Europese 
Inversteringsbank

luc Haegemans
Ondervoorzitter, Secretaris-generaal 
van BNP Paribas Fortis

alex Houtart
Directeur MVO bij BNP Paribas Fortis

antonio cano
CEO van AG Insurance

maria nowak
Voorzitter van Adie International 

emmanuel landais
Algemeen directeur van Adie 

olivier brissaud
Voorzitter microStart Support vzw

Samuel clause
waarnemer, vertegenwoordigt  
het Europees Investeringsfonds 

Doorheen het jaar 2014 hebben de raad 
van bestuur van microStart CVBA-SO en 
de raad van bestuur van de vzw micro- 
Start Support in 2014 bijgedragen tot 
het definiëren van de strategie en heb-
ben ze de ontwikkeling van de groep 
gestuurd. Een belangrijke ontwikkeling 
dit jaar: de raad van bestuur van micro-
Start CVBA-SO met als voorzitter Philippe 
Maystadt, is uitgebreid met een nieuwe 
aandeelhouder, AG Insurance, die aan-
zienlijk bijdraagt tot de verdere groei 
van microStart.

Bij de vzw is de raad van bestuur, die be- 
staat uit vrijwilligers en waarvan Olivier 
Brissaud voorzitter is, eveneens uitge-
breid met de komst van Luc Dralants 

wiens steun buitengewoon waardevol 
geweest is, met name om samenwer-
kingsovereenkomsten met de Brusselse 
gemeentes te sluiten. 

Microstart cVba-so

olivier brissaud,  
Voorzitter
jean-pierre timmermans
pierre joosten
caroline Vannitsen
luc dralants

Microstart support VzW

“Als verzekeraar vervullen wij een belangrijke rol in de maat-
schappij en stellen wij de solidariteit tussen verzekerden op de 
voorgrond. Deze rol nemen wij niet enkel op ons door zo goed 
mogelijk onze dagelijkse taak van verzekeraar uit te voeren, maar  
ook door sociaal relevante projecten te steunen. Onze economie 
heeft nood aan dit soort projecten die de ondernemingszin 
aanwakkeren en kansen bieden aan mensen die het erg moeilijk 
hebben om via de klassieke manieren ondernemer te worden.”

antonio Cano, lid van de rvB van microstart CvBa-sO: 
“onze economie heeft nood aan dit soort projecten” “Ik heb microStart ontdekt via een oproep tot vrijwilligers 

in de krant van BNP Paribas Fortis, waar ik werk. Van bij  
de eerste informatiesessie was ik helemaal verkocht voor 
het project. De week erop heb ik me gelijk opgegeven  
als coach. En dat is ondertussen al vier jaar geleden!  
Nu maak ik deel uit van de raad van bestuur van  
microStart Support en zo krijg ik een totaalbeeld van  
de financiële strategie. Als bestuurslid kan ik informatie 
doorgeven aan de bank waar ik een coördinerende rol 
heb voor collega’s die geïnteresseerd zijn in microStart.”

“in de rvb van microstart 
support krijg ik een totaal-
beeld van de organisatie” 
Caroline vannitsen, lid van de 
rvB van microstart support vzw 
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de partners saMen tegen uitsluiting, 
saMen Voor teWerKstelling

Voor microStart is het van essentieel be-
lang om sterke operationele samenwer-
kingsovereenkomsten te sluiten met 
andere organisaties die ook  het recht op 
economisch initiatief verdedigen, of die 
meer algemeen de strijd tegen armoede 
aangaan. 

Samen sterker worden door een goede 
samenwerking om zo beter en krachtiger 
te kunnen beantwoorden aan de ver-
wachtingen van onze ondernemers en 
zo de draagwijdte van onze initiatieven te 
versterken: dat is de visie van microStart 
op het vlak van operationele partners. Het 
succes van microStart in alle vestigingen 
is ook het succes van al onze partners op 
het terrein. Bedankt iedereen!

“In 2014 hebben de werkingen van JobYourSelf  
en microStart elkaar gevonden.” Met het gemeen-
schappelijke doel om steeds meer werkzoekenden 
te helpen bij de creatie van hun eigen tewerk-
stelling, hebben wij de basis gelegd voor een 
samenwerking tussen de nood aan microkrediet 
en de mogelijkheid om de bedrijfsactiviteit te 
testen via een coöperatie. Deze samenwerking 
werpt nu al vruchten af, maar het is slechts een 
begin van een gezamenlijk begeleidingsproces 
en van de concrete strijd tegen werkloosheid.”

“onze samenwerking is het begin van 
een concrete maatregel in de strijd tegen 
de werkloosheid”, Jean-Olivier Collinet,  
gedelegeerd Bestuurder van JobYourself, 
een Brusselse activiteitencoöperatie

“In het kader van onze missies van 
begeleiding tot bedrijfsoprichting, 
bedrijfsuitbreiding en overname van een 
bedrijfsactiviteit, ontmoeten wij bij UCM 
honderden kandidaat-ondernemers per 
jaar. microStart biedt een pragmatisch 
antwoord aan deze kandidaat-onderne-
mers of aan beginnende ondernemers 
die graag een bedrijfsactiviteit willen 
uitbouwen die geen grote investeringen 
vereist. Wij ontmoeten ook personen 
die jammer genoeg niet in aanmerking 
komen voor een bankkrediet. Wij zijn blij 

dat we deze mensen in contact kunnen 
brengen met microStart, want we weten 
dat ze daar een luisterend oor zullen 
vinden, een menswaardige aanpak die 
dicht bij hun economische realiteit staat. 
Ieder dossier wordt op verschillende 
aspecten geanalyseerd: gezinssituatie, 
eventuele inkomsten van de partner, per- 
soonlijke lasten, geschatte professionele 
kosten... Niets wordt aan het toeval over-
gelaten. Deze aanpak is een onmisken-
baar pluspunt. En als kers op de taart: 
een vlotte afhandeling van de dossiers! “

Tania loultcheff, Directrice economische ontwikkeling van UCM  
in luik: “we weten dat wie plannen heeft om een bedrijf  
op te richten bij microstart een luisterend oor zal vinden”

“microstart is een complementaire  
partner van Starterslabo: zij bieden 
onze kandidaat-ondernemers de kans 
om snel van start te gaan door middel 
van een microkrediet dat ze niet van 
een reguliere bank krijgen.  

Wij appreciëren de vlotte samen- 
werking, de (lokale) beschikbaarheid 
van de adviseurs en de specifieke  
aandacht voor de eigenheid van  
ons traject.”

starterslabo West-vlaanderen: “Wat wij waarderen bij microstart? 
dat we altijd bij de adviseurs terecht kunnen!”
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saMen Voor het recht op econoMisch initiatief

Naast de operationele partners, zijn ook 
politieke en economische beslissingsbe- 
voegde organen gesprekspartners waar- 
mee microStart geregeld rond de tafel 
zit, met name om het reglementair kader 

3 vragen aan paul Magnette, 
burgemeester van charleroi  
en Waals Minister-president  

 1   denkt u dat de creatie van ei-
gen tewerkstelling haar plaats 
heeft als manier om weer 
professioneel te integreren  
op de arbeidsmarkt? 

Absoluut! Deze manier van werkge-
legenheid scheppen moet even sterk 
aangemoedigd worden als de job-
creatie binnen de bedrijven. Onder-
nemingszin is er wel degelijk in Wal-
lonië, ook bij werkzoekenden. De rol 
van het Waalse Gewest bestaat erin 
om deze ‘ondernemers in opleiding’ 
te helpen met de opstart van hun 
project. Deze gewestelijke hulp kan 
materieel of financieel zijn, of onder 
de vorm van advies, als steun om de 
valkuilen van het ondernemerschap 
te vermijden.

 2  welke maatregelen zijn nodig 
om dit initiatief sterker aan te 
moedigen in wallonië?

Er bestaan in Wallonië al veel maat-
regelen en hulpmiddelen om bij te 
dragen tot de opstart van onderne-
mersprojecten. Deze moeten meer 
in de kijker gebracht worden.

Ik denk vooral aan premies als de 
‘pre-starterspremie en de innovatie-
premie van maximum 12.500 EUR 
voor bedrijven of kandidaat-starters 
die een origineel en realistisch pro-
ject hebben of die willen innoveren 
in het Waalse Gewest. Een ander  
voorbeeld: de ImpulCera-premie, van 

max 5000 EUR, om een haalbaarheids- 
studie uit te voeren voor wie een 
sociaal-economisch project heeft.

Op het vlak van opleiding kunnen 
mensen gepersonaliseerde bege-
leiding krijgen met de opleidings-
cheques voor bedrijfsoprichting, of 
de cheques kunnen gebruikt wor-
den voor passende opleidingen die 
georganiseerd worden door op-
leidingscentra die officieel erkend 
zijn door het Waalse gewest, zoals 
IFAPME dat opleidingen inricht voor 
toekomstige bedrijfsleiders.

3  u bent ook burgemeester van 
charleroi. denkt u dat een 
microStart-kantoor nuttig is 
in een stad als de uwe?

Dat spreekt voor zich. Tewerkstelling 
blijft onze voornaamste prioriteit en 
alle middelen moeten ingezet wor-
den. Alle goede initiatieven moeten 
ondersteund en benut worden. Per-
sonen aantrekken die zorgen voor 
het scheppen van nieuwe banen is 
een prioriteit - zowel voor de Waalse 
regering als voor het schepencolle-
ge van Charleroi. Daarnaast moet de 
ondernemingsgeest aangemoedigd 
worden en de ondernemers moeten 
geholpen worden. microStart heeft 
dus zeker een plaats, niet alleen in 
Charleroi, maar in heel Wallonië.

“onze voorstellen vloeien voort 
uit ervaring op het terrein”,  
Philippe Maystadt, voorzitter  
van microstart CvBa-sO 

De verbetering van het reglementaire 
kader voor bedrijfsoprichting is een 
basisvoorwaarde voor de creatie van vele 
banen, maar ook voor de bevrijding van 
de ondernemingsgeest. Nog te vaak 
stoten de zwakkeren in de samenleving 
op hindernissen die haast onoverko-
melijk zijn en die hen ontmoedigen 
om ook daadwerkelijk tot actie over te 
gaan of waardoor ze verplicht worden 
om in de informele sfeer te blijven.

Onze voorstellen vloeien dan ook 
rechtstreeks voort uit de ervaringen op 
terrein: 1) Iedere werkloze die wil onder-
nemen een werkloosheidsuitkering of 
gegarandeerd minimuminkomen laten 
behouden gedurende een bepaalde 
periode, op een degressieve manier  
2) de drempel voor de minimale sociale 
bijdrage verlagen tijdens de opstart-
periode 3) begeleidingswerk van 
verschillende organisaties erkennen 
als een alternatief voor het examen 
bedrijfsbeheer.

De invoering van een kader dat beter 
aangepast is aan het economisch 
initiatief zal ongetwijfeld onze kijk op 
werklozen en OCMW-gerechtigden  
helpen te veranderen. Zo’n kader 
zal ook het ondernemerschap in het 
algemeen promoten als een nood- 
zakelijke manier om de zwaksten in de 
samenleving weer te integreren in die 
maatschappij, net zoals de zoektocht 
naar een baan in loonverband of een 
professionele opleiding dat zijn. 

te laten evolueren. Zowel plaatselijke 
als gewestelijke politici zijn het unaniem 
eens dat het ondernemersmilieu moet 
evolueren. 



saMen Voor MicroKrediet

De sterke groei van microStart in België 
sinds de oprichting is een weerspiegeling 
van onze ambitie om zo goed mogelijk 
ons doelpubliek te helpen bij de verwe-
zenlijking van projecten.

Het ontbreekt ons niet aan uitdagingen: 
ervoor zorgen dat we meer contacten 
hebben en dat onze werking het hele 
land bestrijkt, ons begeleidingsaanbod 
structureren en ons vrijwilligersplatform 
uitbouwen.

Maar de verwezenlijking van al deze 
projecten kan niet zonder steun en me-
dewerking van al onze partners, groot 
en klein, zowel in de privésector als in de 
overheid.

Alle partners, internationale of plaatse-
lijke privébedrijven, stichtingen, fede-
rale, gewestelijke of lokale overheden, 
tewerkstellingsdiensten of organisaties 

die de strijd tegen de armoede aan-
binden tonen ons aan dat de soli-

dariteit hier één doel dient: hulp 
aan de minstbedeelden. Wij 
willen dan ook uitdrukkelijk al 
onze partners bedanken voor 
de steun en de middelen die 
ze ons bieden.

France de Kinder,  
algemeen afgevaardigde 
van de stichting Bernheim  

“De Stichting Bernheim staat sterk 
achter het ondernemerschap bij  
de Brusselse jongeren! 
Van 2015 tot 2018 ondersteunt  
de stichting het programma 
dreamStart, een parcours van  
2 maanden waarbij jongeren  
met een ondernemersidee 3 dagen 
per week begeleid worden. 
Ze werken er het commerciële, 
financiële en administratieve 
aspect van hun project uit.”

“Agentschap Ondernemen heeft in 2014 
microStart opgenomen in het stakeholders-
platform voor projectpromotoren die (pre)
starters ondersteunen met coaching,  
begeleiding en microfinanciering. microStart 
ontving een projectsubsidie binnen de  
projectoproep gericht op de ondersteuning 
van (pre)starters uit specifieke doelgroepen.

microStart is op korte termijn een referentie-
speler geworden op het vlak van micro- 
financiering in Vlaanderen en Brussel. 

Wij zijn zeer blij dat wij hun werking hiermee 
hebben kunnen ondersteunen.”

Bernard De Potter,  
directeur van het 
agentschap Onder- 
nemen, vlaams gewest

Sammy opende
een ambulante chocolaterie
met de steun van microStart
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saMen Voor MicroKrediet in europa!

De acties en de invloed van microStart 
blijven helemaal niet beperkt tot België. 
microStart werd mede opgericht door 
een Franse organisatie. Daarom probeert 
microStart om zich ook open te stellen 
voor andere Europese modellen door 
kennis en ervaringen door te spelen en 
te leren van anderen. In 2013 nam micro-
Start het ondervoorzitterschap waar van 
het Europees Microfinancieringsnetwerk, 
een netwerk dat opgericht werd door o.a. 
Adie dat zo’n 90 Europese spelers bijeen-
brengt die werkzaam zijn in de sector van 
de microfinanciering. microStart heeft in 
2014 het voorzitterschap opgenomen 
voor drie jaar. 

Ook in 2014 is Adie International steun blijven 
bieden aan microStart op het vlak van opleiding 
en IT. Adie International heeft ook microfinancie-
ringsinstellingen in Tunesië (Taysir) en Griekenland 
(Action Finance Initiative) opgericht. De ervaring 
die we opgedaan hebben via al deze verschillende 
acties ligt aan de basis van een project van het Inves- 
teringsfonds, gekoppeld aan een Fonds voor tech-
nische bijstand dat zich toespitst op microfinancie-
ringsinstellingen die opgericht worden in Europa 
en in het Middellandse Zeegebied (Helenos).

microStart is trouwens nauw betrokken bij de ac-
tiviteiten van Adie International in het kader van 
een gezamenlijke ‘knowledge management’-actie, 
en bij de oprichting van een e-learning-MOOC, als 
aanvulling op de bestaande begeleidingsdiensten.

Maria Nowak, voorzitster-Oprichtster van 
adie et voorzitter van adie International, 
lid van de rvB van microstart  
“microstart is nauw betrokken bij de 
activiteiten van adie international”

“microstart heeft een cruciale 
rol gespeeld binnen het eMn”   
Jorge ramirez Puerto, algemeen 
Directeur van het europees  
Microfinancieringsnetwerk

microStart heeft enorm bijgedragen 
tot de activiteiten die het EMN de 
afgelopen jaren ontplooid heeft.  
De organisatie is sinds 2011 een 
actief lid van het EMN en in juni 2013 
is microStart lid geworden van de 
Raad van Bestuur, en neemt ze het 
voorzitterschap op via Patrick Sapy, 
de Algemeen Directeur. Vanaf dat 
moment heeft microStart een cruciale 
rol gespeeld binnen het EMN, door tal 
van strategische veranderingen aan 
te drijven en door deel te nemen aan 
de vele activiteiten die georganiseerd 
worden in het netwerk, zoals bijvoor-
beeld de jaarlijkse conferentie, de 
workshops of onderzoek.

“de vernieuwende aanpak van Qredits en 
microstart maakt dat we een voorbeeld-
functie hebben in europa”  
elwin groenevelt, CeO van Qredits, Nederland

Qredits Microfinanciering Nederland werkt inmiddels 
al jaren op een uitstekende manier samen met 
microStart. Beide organisaties zijn vrijwel gelijk  
gestart met het verstrekken van microkredieten en 
het ondersteunen van ondernemers door middel 
van coaching en begeleiding door vrijwilligers.  
We zijn er beide van overtuigd dat het werken met 
vrijwilligers zorgt voor passie, professionaliteit & 
profit voor onze ondernemers. Daarnaast delen we 
kennis op gebied van marketing en het gebruik van 
hedendaagse IT-technologie, zoals de inzet van  
e-learnings. Op Europese schaal werken we samen 
in het bestuur van het European Microfinance 
Network om de inzet en kwaliteit van Microfinan-
ciering in Europa te verbeteren. In deze functie 
positioneren we ons als moderne, professionele  
en praktische organisaties met een duidelijke visie 
op het belang van ondernemerschap voor  
inkomensverbetering én het creëren van  
werkgelegenheid. Onze vernieuwende aanpak 
maakt dat we een voorbeeldfunctie hebben 
in Europa.
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toelichting
2014JaarreKeningen

financieel Verslag 2014, Microstart groep

actief (k€) 2014 2013

Vaste activa 269 220

I. Oprichtingskosten 17 34

II. Immateriële vaste 
activa

1 1

III. Materiële vaste 
activa

233 168

IV. Financiële vaste 
activa

18 17

Vlottende activa 6.089 3.790

V. Vorderingen op 
meer dan één jaar

2.255 1.190

VII. Vorderingen op ten 
hoogste één jaar

2.288 1.077

IX. Liquide middelen 1.533 1.496

X. Overlopende  
rekeningen

13 27

totaal actief 6.358 4.010

balanS tot  
31 december 
(000 eur)

paSSief (k€) 2014 2013

eigen vermogen 1.285 1.206

I. Kapitaal 4.210 3.210

Voorlopig resultaat -2.925 -2.004

Schulden 5.073 2.804

VIII. Schulden op meer 
dan één jaar

1.672 860

IX. Schulden op ten 
hoogste één jaar

3.223 1.899

X. Overlopende  
rekeningen

178 45

totaal passief 6.358 4.010

De geconsolideerde balans van de twee 
entiteiten is sterk vooruit gegaan tussen 
2013 en 2014. Het totaalbedrag van acti-
va en passiva gaat van 4 M EUR naar 6,3 M 
EUR. Het merendeel van de vermeerde-
ring van de balans is toe te schrijven aan 
de uitstaande bedragen van de micro-
kredieten (die van 2,4 M EUR naar 4,4 M 
EUR gegaan zijn). De verhoging van deze 
uitstaande bedragen werd mogelijk 
gemaakt door een uitbreiding van de 
kredietlijnen bij BNP Paribas Fortis die 
te zien zijn aan de passiefzijde en het 
tegengewicht zijn van het bedrag aan 
de actiefzijde. Om het hoofd te kunnen 

bieden aan de groei van de organisatie 
is microStart overigens overgegaan tot 
een kapitaalsverhoging van 1 M EUR, 
waardoor deze post vermeerdert van 
3,21 M EUR naar 4,21 M EUR, dankzij een 
inbreng van AG Insurance die voortaan 
de tweede grootste aandeelhouder is 
van de CVBA. Omdat dit op het einde 
van 2014 verwezenlijkt werd, blijven de 
liquide middelen hoog, temeer omdat 
aan de kant van de vzw het volledige 
bedrag van een subsidie voor 2015 in 
december 2014 gestort werd door een 
van de financiers van de vzw.
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Microstart groeit sterK op alle VlaKKen

reSultatenrekening
tot 31 december 
(000 eur)

31/12/2014 31/12/2013

i. bedrijfsopbrengsten–en onkosten

Omzet 1.299 738

Bedrijfsonkosten -702 -459

bruto marge 597 279

Bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen

-1.045 -729

Afschrijvingen -56 -111

Waardevermindering  
op vorderingen

-302 -149

Andere bedrijfsonkosten (BTW) -29 -15

resultaat -835 -724

ii. financiële producten

Producten vlottende activa 10 9

Financiële kosten -73 -50

courant resultaat voor belastingen -898 -765

Uitzonderlijke lasten -23 -0

resultaat van het boekingsjaar -921 -765

Belastingen op het resultaat -0 0

netto resultaat -921 -765

De producten uit onze financiële activi- 
teit (interest op microkredieten en dos-
sierkosten) zijn met meer dan 90% ge-
stegen tot 441 K EUR, de uitstaande be- 
dragen vermeerderden op twaalf maan-
den tijd van 2,407 M EUR tot 4,442 M 
EUR. Tegelijk is het bedrag van toege-
kende subsidies voor begeleiding en 
de verschillende programma’s gestegen 
van 448 K EUR (283 K EUR voor de vzw 
en 65 K EUR voor de CVBA) naar 600 K 
EUR (464 K EUR voor de vzw en 136 K 
EUR voor de CVBA). De volledige groep 
heeft dus meer dan een miljoen euro 
inkomsten ontvangen uit producten die 
rechtstreeks gelinkt zijn aan haar krediet- 
of begeleidingsactiviteit.

De algemene kosten zijn, ceteris paribus, 
overigens goed onder controle gebleven, 
wat een teken is van een strikt beheer.

Conform het businessplan ligt de op-
stelsom van deze elementen aan de basis 
van een boekhoudkundig verlies van 
meer dan 900 K EUR.

Daar staat tegenover dat de werkingskosten ook stijgen, maar veel minder sterk dan de 
producten, en wel om de volgende redenen:

•	 	Tal	van	aanwervingen	in	2014	wegens	de	uitbreiding	van	de	groep	in	België,	het	aan-
tal werknemers van beide organisaties samen stijgt van 18 werknemers naar 25 eind 
2014. Met name binnen de vzw werden er functies gecreëerd door de coachingcoör-
dinatie en de vrijwilligersbegeleiding te decentraliseren. De extra functies binnen 
de CVBA zijn enkel adviseursfuncties.

•	 	De	dagelijkse	werkingskosten	die	we	in	2013	maakten,	leveren	een	‘voltijds’	effect	
op in 2014 en werpen hun vruchten af.

•	 	We	 blijven	 een	 voorzichtige	 strategie	 hanteren	 wat	 betreft	 provisies;	 het	 risico- 
comité heeft immers 219 K EUR extra voorzien voor dubieuze schuldvorderingen 
en heeft 82 K EUR verlies opgetekend. Deze verliezen werden deels opgevangen 
door een beroep te doen op de garantie via het Europees Investeringsfonds voor 
65 K EUR. Lopende afschrijvingen wegens investeringen in de nieuwe kantoren in 
Charleroi en Antwerpen.
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Zoals ieder jaar heeft microStart ook dit 
jaar binnen alle acties steeds voorrang 
gegeven aan het sociaal oogmerk.

het doelpubliek bleef voor de over-
grote meerderheid een publiek dat zeer 
kwetsbaar is. Het bestaat voor de helft uit 
werklozen of personen die een sociale  
uitkering ontvangen. Het effectonder-
zoek van de Vlerick Business School heeft 
aangetoond dat zowel de impact op de 
integratie op de arbeidsmarkt als de 
inkomstengroei zeer reëel zijn: 80% van 
de personen is duurzaam tewerkgesteld 
en hun inkomsten zijn met 10% geste-
gen. 75% van de ondervraagde personen 
is van oordeel dat microStart een echte 
invloed gehad heeft op hun levensom-
standigheden. Er werden zo’n 800 banen 
gecreëerd of geconsolideerd sinds de 
oprichting van de organisatie. Als micro-
Start nood heeft aan bepaalde diensten 
die aangeboden worden door klanten, 

doet het uiteraard bij voorkeur een be-
roep op de eigen ondernemers.

Eind 2014 bestaat het team uit 27 werk-
nemers. Het is een jong, dynamisch en 
competent team. Een team met een aan- 
gename werksfeer. microStart past actief 
een participatief beheer toe. Er werden 
transversale werkgroepen gecreëerd om 
de projecten van microStart in goede 
banen te leiden. Ondanks de decentra-
lisering van de kantoren is er een sterke 
band tussen de werknemers. O.a. de 3 
dagen interne teambuilding en een ein-
dejaarsdiner dragen hier toe bij. 

De vrijwilligers maken wezenlijk en 
noodzakelijk deel uit van het team. Ze 
krijgen steeds specifiekere taken toebe-
deeld. Er werd ook een nationaal evene-
ment georganiseerd waarbij vrijwilligers 
en werknemers allemaal samen konden 
werken. Intern werden er meer dan hon-

derd opleidingsdagen georganiseerd, 
zowel voor vrijwilligers als voor werkne-
mers. Verschillende stagiaires hebben bij- 
gedragen aan uiteenlopende projecten. 
Ieder kantoor maakt er een erezaak van 
om deze studenten interessant en vor-
mend werk te geven.

het milieu en de sociale integratie 
in de buurten waar wij gevestigd zijn 
blijven een prioriteit: de werknemers met 
een nationale functie hebben een micro- 
Start-vouwfiets, bijna alle werknemers 
gebruiken het openbaar vervoer en afval 
wordt consequent gescheiden. micro-
Start probeert daarnaast om contact te 
leggen met de directe omgeving (han-
delaars, ambachtslui, verenigingen en 
ondernemers in de buurt...). Het zijn 
allemaal relaties die gebaseerd zijn op 
onderlinge samenwerking en gemeens-
chappelijk werk.

speciaal Verslag oVer het sociaal oogMerK

Kevin is slager in Jumet, hier samen  
met zijn adviseur uit Charleroi, Roxanne 
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organisatie groep en  
business Model

microstart cVba so heeft een sociaal 
oogmerk en is een microkredietcoöpera-
tie met als stichtende leden ADIE, BNP 
Paribas Fortis en de Europese Unie (via 
het Europees Investeringsfonds). De 
organisatie heeft een kapitaal van 4 210 
000 EUR, aangebracht door vier partner-
coöperatieleden.  

bnp paribas fortis brengt 58,1% 
van het kapitaal aan, alsook de herfinan-
ciering van microkredieten via terug-
betaalbare kredietlijnen.

de europese unie draagt bij via het 
Europees Investeringsfonds, brengt 17,8% 
van het kapitaal aan en staat garant voor 
de portefeuille van microkredieten in het 
kader van het European Progress Micro-
finance Facility programma.

adie, de Franse organisatie die baan-
brekend geweest is voor de Europese 
microfinanciering, brengt 25 jaar erva-
ring aan, alsook een arsenaal aan tech-
nische ondersteuning voor de structure-
ring en verdere groei van microStart.

ag insurance is aandeelhouder van 
microStart sinds december 2014. Als eer-
ste verzekeraar in België engageert AG 
Insurance zich om de ontwikkeling van 
het project te ondersteunen, maar ook 
om mee na te denken over producten 
en diensten die – met de achterliggende 
ervaring van de verzekeringsmaatschap- 
pij – door microStart aangeboden kun-
nen worden.

 

de vzw microstart support is een 
vereniging zonder winstoogmerk die 
beheerd wordt door vrijwilligers en door 
microStart CVBA-SO. De opdracht bestaat 
erin om een aangepast begeleidings-
aanbod voor te stellen en uit te voeren 
door vrijwillige coaches en begeleiders 
in te zetten.

de organisatie Van Microstart en het econoMisch Model

microStart iS een groepe-
ring Van innoVerende So-
ciale bedrijVen met elk een 
eigen rol.

Sinds 1 januari 2014 herstructureerde microStart zijn organisatie : de aansturing van 
het netwerk van agentschappen werd versterkt en er werd een impuls gegeven aan 
de uitbreiding van het begeleidingsaanbod. Dit werd o.a. vertaald door de oprichting 
van een uitvoerende directie en de aanwerving van project managers in ieder gewest.

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



organigraM Van Microstart  Vanaf 1 Januari 2015

rvb microStart cVba So

algemeen directeur: patrick Sapy

rvb microStart Support Vzw

financieel  
directeur:

grégoire  
meillassoux

partnerSHip  
& fundraiSing :

marion cahen

kantoor bruSSel:
claire oldenhove, Adrien Lippolis, 

Dieudonné Sow, Raïssa Kaze, 
Anne-Sophie Pierard

risk manager :
Sarah Kuntz

assistent boekhouding:
Angela Marraffa
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Team 2014

operationeel directeur: denis Hees

Verantwoor. begeleiding: Ludo Moyersoen

Beheerscontroleur kantoor luik:
Sylvain finamore, David Iglésias, 

émilie Lembrée

kantoor cHarleroi :
anna tinebra, Roxane Lemercier

kantoor gent:
Stijn demuynck, Lens Lapauw

kantoor antwerpen:
francine carron, Pieter Vermeyen, 

Ankelien Van Bockstaele

project 
manager:

Laurence 
Bounameaux

project 
manager:

Cédric
Hardy

project 
manager:

Jente
Minne
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les clients au cœur du proJet  
de Microstart
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Microstart  
in de pers 

“microstart promoot kleine  
kredieten op flageyplein”
18/03/2014, Het Nieuwsblad

“Microstart Wil onderneMers  
op gang helpen”
20/03/2014, Het laatste Nieuws 

“Kansarme starters schoppen  
het verder met microkrediet” 
06/11/2014, De Tijd

“geslaagde micro-ondernemers,  
zijn zij toevalstreffers?”

11/07/2014, brusselnieuws.be

“Microkredieten meteen success” 19/11/2014, Het laatste Nieuws

“MicroKredieten  
Van bangladesh  
tot brussel: inVesteren  
Met hart” 
20/11/2014, Trends 

“microstart opent vestiging 
in antwerpen”
03/02/2014, kmo-insider.be

“Microkredieten  
zijn de sleutel tot 
duurzame werk- 
gelegenheid”
06/11/2014, Metro

“Microstart Kent  
duizendste MicroKrediet toe”
18/05/2014, dvo.be

“Microstart 15.000 euro  
Voor starters”
19/11/2014, gazet van antwerpen

Media

“Jonge ondernemers  
krijgen duwtje in de rug”
18/11/2014, aTv



Logos ? j’imagine qu’il va falloir ajouter 
les AG insurance. D’autres ? et certains à 

enlever????

De Fiennesstraat 77 
1070 Brussel

Tél. +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

vind ons terug op


