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VOORWOORD
In september 2015 bestond microStart vijf jaar. Een verjaardag die we doelbewust negeerden, want van onze klanten krijgen we sinds onze start elke dag
wel een cadeau. Geen materiële geschenken, wel die enorme energie en menselijkheid die ze ons elke dag en tonen. Waarmee ze ook de enorme vitaliteit
aantonen van het ondernemerschap dat leeft in onze wijken.
In 2015 ontvingen we in onze vijf kantoren bijna 3500 mensen, verstrekten we
bijna 900 microkredieten voor een bedrag van 6,5 miljoen euro en ondersteunden
we meer dan 1200 mensen in de voorbereidings- of de uitvoeringsfase van hun
project. Dit illustreert nog maar eens hoe groot de vraag naar microkredieten in
België is, net als het belang van aangepaste oplossingen die microStart microondernemers kan bieden.
Hét hoogtepunt van 2015 is het vernieuwde evenwicht tussen starters en bestaande bedrijven. Dit bewijst dat voldoende toegang tot krediet hebben iets is
wat niet enkel beginnende, maar alle ondernemers aanbelangt.
Tekenend voor onze sterke groei en ontwikkeling is dat onze microStart-teams
– vaste medewerkers en vrijwilligers – het prille proces dat begon in 2010
naar een hoger niveau getild hebben. 1000 nieuw gecreëerde banen was wat
dat betreft echt wel een mijlpaal. Bovendien hebben ze sinds onze operationele
start ook 1000 jobs gered. “Bedankt!” uit de grond van ons hart: het is méér dan
op zijn plaats. Dank ook aan onze partners, publiek of privaat, die onze werking
ondersteunen.
Tijdens het laatste kwartaal van 2015 gaven de Raden van Bestuur van coöperatieve en vzw groen licht voor een ambitieus strategisch plan. Tijdens de periode
2016-2020 willen we er onze sociale impact mee verdubbelen. Om dit te bereiken,
werd eind 2015 een participatief proces opgezet met klanten, medewerkers,
vrijwilligers, partners en bestuurders. Vijf krachtlijnen werden gedefinieerd voor
onze groep: meer mensen helpen, onze organisatie structureren, strategische
partnerschappen afsluiten, de teams nog beter ondersteunen en ons werk verder
onder de aandacht brengen op nationaal en Europees bestuursniveau.
Een roadmap die er mee voor zal zorgen dat microStart het recht op economisch
initiatief van zoveel mogelijk mensen blijft verzekeren.
We hopen dat u veel plezier beleeft aan dit jaarverslag.

PHILIPPE MAYSTADT
Voorzitter van microStart
CVBA-SO

OLIVIER BRISSAUD
Voorzitter van microStart
Support vzw
MICROSTART
HELPT MENSEN
MET MEER IDEEËN
DAN GELD!

RESULTATEN

CIJFERS IN BEELD

HUMAN RESOURCES

ANTWERPEN

GENT
BRUSSEL

ON THE FIELD
• 18 Credit Advisor / Managers
• 150 volunteer Coachs
• 3 Training managers
• 1 Risk manager
• 2 Operational managers

LIÈGE
CHARLEROI

180

HEADQUARTERS
• 4 Staff Members
EMPLOYEES
• 1 Partnership Manager
• 1 CEO
• Boards :
- microStart CVBA (7 members)
- microStart Support vzw (9 members)
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2012

2013

2014

#MICROCREDITS

2015
#PEOPLE
COACHED

1 ENTERPRISE
=1,2 JOBS

1365 CUSTOMERS

IN PORTFOLIO BY 31.12.2015

CHANNELS

AGE

20 61

35% word
of mouth

%

%

< 30 years

30-50 years

GENDER
27% through partners

37% dir. Marketing
68%

PLACE OF BIRTH

32%
7%
61%

PROFESSIONAL
OCCUPATION
19%
Employed
6%
Inactive
35%
Unemployed

32%

EDUCATION
12% Higher
master & more
21%
Higher Short
Cycle

1%
Illiterate
13% Basic
(read & write)

42%
Independant
53%
Secundary

OUR SERVICES

1230

TRAINED PERSONS
• Individual training, expertise - project development
• Courses: Preparation Business / Management
Exam / Youthstart / DreamStart (Brussels) /
KickStart / Marketing / Finance & administration
• Coaching

869

MICROCREDITS
Average 7.403 EUR in 2015
92,2% repayment rate in 2015
Since 2010 : 2.218 microcredits
Disbursed in 2015 : 6,4 M EUR
Disbursed since 2010 : 13,8 M EUR
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PERIODE 2010-2015
Wanneer microStart in 2010 tekent om
het pand van een voormalig Grieks restaurant over te nemen aan het Zuidstation, had niemand kunnen denken dat
de onderneming vijf jaar later tot een
succesverhaal zou zijn uitgegroeid.
In 2009 wordt Adie in contact gebracht
met BNP Paribas Fortis via Emmanuel de
Lutzel, Ondervoorzitter Social Business
van de BNP Paribas Groep. Kort daarna
buigen de teams van de bank – Catherine
Kinet en Laurent Ledoux – en van Adie
zich over een marktonderzoek en een
businessplan.

In 2010 worden de Algemeen Directeur
en twee adviseurs aangeworven, waarmee het operationeel programma van
start kan. Een eerste kantoor wordt opgericht in Sint-Gillis en al snel volgt een
tweede in Schaarbeek. In start-upmodus
bestudeert het kleine team van 8 personen samen met enkele vrijwilligers grondig de tot dan toe onvermoede vraag. In
2011 worden honderd microkredieten
toegekend. In 2012 ontvangt microStart
de Federale Prijs Armoedebestrijding.
In 2013 openen twee nieuwe agentschappen hun deuren in Gent en Luik.
Het team groeit van 8 naar 16 personen.

ENKELE CIJFERS VOOR 2015:
3.600 personen hebben contact opgenomen met onze kantoren (+25% t.o.v.
2014) / 1.260 personen hebben gebruik gemaakt van onze begeleidingsdiensten
(+60% t.o.v. 2014) / 869 microkredieten werden toegekend (+50% t.o.v. 2014),
voor een totaalbedrag van 6,4 miljoen euro (+75% t.o.v. 2014).
Dit alles met een stabiel terugbetalingspercentage van boven de 92%.

TERUGBLIK OP
5 JAAR GROEI

In 2014 komen er nog eens 2 kantoren
bij, in Antwerpen en Charleroi: dat jaar
worden er haast 500 microkredieten
toegekend. Het team groeit van 16 naar
25 personen en we ronden de kaap van
honderd vrijwilligers. AG Insurance zorgt
voor vers kapitaal. Een effectonderzoek
in samenwerking met de Vlerick Business
School toont het maatschappelijk belang
van microStart aan.

Tussen 2010 en 2015
hebben we zo'n
10.000 PERSONEN
ontmoet, en meer
dan 2500
MICROKREDIETEN
toegekend.

Hugues is een van de eerste klanten van microStart: hij kent
het agentschap van Sint-Gillis sinds het prille begin
Tijdens zijn studies werkt Hugues als
UPS-vervoerder. "Daar ligt de basis
van mijn passie voor de transportsector, al is dat een wereld die ver
van mijn studies af ligt.” Kort daarop
richt hij zijn eigen transportbedrijf op.
Ondanks de nodige tegenslagen zet
hij door - en start hij uiteindelijk met
HM Car. Zijn bedrijf draait intussen
een jaarlijkse omzet van 500.000 euro:
een mooi resultaat dat Hugues nog
wil optrekken.

"Onze onderneming is opgedeeld in
twee afzonderlijke activiteiten. Overdag zijn wij een garage voor transporteurs. Wij doen aan pechverhelping
en voeren herstellingen uit.
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We voorzien ook vervangwagens
zodat de transporteurs vlot hun
activiteiten kunnen verderzetten.
's Nachts leveren we vervangstukken
voor onderaannemers.”
Hugues is vaste klant bij microStart:
ooit was hij zelfs de tweede klant in
de geschiedenis van de organisatie.
"Ik probeerde een lening af te sluiten,
maar mijn bankier weigerde mij te
financieren. Toen zag ik een reportage
over de opening van het eerste
microStart-kantoor in Brussel. De dag
erop stond ik gelijk aan hun deur".
Sindsdien ging Hugues meerdere
leningen aan bij microStart.

"Maar met mijn toenemende
bedrijfsactiviteiten heb ik een groter
werkkapitaal nodig. Vroeg of laat zal
ik me tot het klassieke banksysteem
moeten richten, net als ieder ander
goed draaiend bedrijf”.

KLANTEN
De klanten zijn de bestaansreden van
de organisatie. Kappers, transporteurs,
importeurs van exotische producten,
experten in etnische marketing, modeontwerpsters, schrijvers en sommeliers...
Al zijn hun projecten en persoonlijkheden heel verschillend, toch hebben ze
iets met elkaar gemeen: ze worden allemaal gedreven door een sterke ondernemingsgeest en de vaste wil om hun lot
in eigen handen te nemen. microStart
vindt het belangrijk om deze mensen te
erkennen en om hen jaarlijks een forum
te bieden in het activiteitenverslag.

ACTIVITY

...

18% Arts&crafts / 18% Services
13% transport / 16 % Horeca
27% Shops / 8% Other

KLANTEN ZIJN DE KERN
VAN HET MICROSTART-PROJECT

"microStart naam de tijd
om in mijn project te geloven"
Charlene runt een Baristakoffiebar in Gent

“Ik groeide op in de horeca en daar
is mijn interesse gegroeid voor alles
wat met smaak te maken heeft. Na
mijn studies Architectuur besefte ik
dat ik me niet voor de rest van mijn
professionele leven achter een computer zag zitten. Voor mij is contact
met mensen van essentieel belang.”
Charlene begint te werken als barista
en serveerster bij een koffiehandelaar. Ze leert er het vak, blijft continu
haar kennis aanscherpen en neemt
deel aan verschillende internationale
wedstrijden. In 2011 wint ze het
World AeroPress Championship.

"Ik ben heel gepassioneerd, ik hou
ervan om tot het uiterste te gaan
en door voortdurend te experimenteren streef ik naar topkwaliteit. In
2015 stond ik op een kruispunt in
mijn carrière en speelde met het
idee om zelfstandige te worden.
Op dat moment kruiste microStart
mijn pad. Ik kreeg er kwaliteitsvolle

begeleiding, wat me geholpen heeft
om mijn project te definiëren, de
financiële kant op punt te stellen en
strategische keuzes te maken. mS
nam de tijd om in mij te geloven!"
Charlene heeft ondertussen niet
alleen een degustatiesalon, ze
organiseert ook workshops met
thema's die geïnspireerd zijn door
haar liefde voor koffie. Haar klanten
delen die passie, of ze nu om de
hoek wonen of aan de andere kant
van de wereld, trouwe klant zijn of
toevallig binnenlopen. Charlene
heeft mooie toekomstvooruitzichten: "dankzij microStart kan ik
aan mijn toekomst bouwen."

Ahad et Guita, 35 en 29 jaar
oud, staan aan het hoofd van
Ecopra // CafFungi
Met hun bedrijfje Ecopra, opgericht
in december 2014, bieden ze een
dubbele service aan: ze kweken
bio-oesterzwammen die ze per fiets
naar de lokale kwaliteitsrestaurants
brengen, én ze bieden kweeksets
aan particulieren aan om zelf
oesterzwammen te telen.
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"Bij microStart staat de deur altijd open en wordt er naar
je geluisterd. Ik kan niet meer bijhouden hoe vaak
mijn adviseur me nog na 17 uur ontvangen heeft !"
Mourad, zaakvoerder van een wolwinkel in Luik

Mourad komt uit Algerije en verhuist in 2004 naar België. Van zodra hij
gesetteld is, volgt hij een graduaat Boekhouden, optie Fiscaliteit.
Zijn eerste baan is in een wolwinkel. Mourad komt snel hogerop en krijgt
steeds meer verantwoordelijkheden - hij wordt zelfs partner in de zaak.
In 2014 begint zijn medevennoot aan zijn pensioen te denken. Hij stelt
voor om zijn aandelen aan Mourad te verkopen. Die aarzelt geen moment.

"Wie een degelijk project heeft en ermee
aan de slag wil, raad ik aan om bij een
microStart-kantoor langs te lopen. Ze zijn
onbevooroordeeld en dynamisch!"
Thomas, zaakvoerder van een boetiek
in Charleroi

Zijn wolwinkel is een paradijs voor breifanaten: ze vinden er alle
benodigdheden om te naaien, te borduren en te breien. Maar Mourad
verkoopt ook naaimachines, katoen, fournituren, breiboeken, handwerk,
stoffen en allerlei accessoires.
Je kan er in de veranda zelfs breiles volgen!

Thomas is 34, komt oorspronkelijk uit Bergen
en woont in de buurt van Charleroi waar hij in
één van de grootste winkelstraten een zaak met
ceremoniekleding opende.

"Mijn familie heeft altijd in de textielsector
gewerkt. Na mijn studies Germaanse Talen had ik
eigenlijk leraar moeten worden, maar de microbe
kreeg ook mij te pakken".
"Ik ben me in Charleroi komen vestigen omdat
hier een vrij grote vraag naar ceremoniekleding
is. Er wonen veel grote families van Turkse of
Italiaanse afkomst die zich graag goed kleden
voor grote familiefeesten”.
Thomas werkt eerst een aantal jaar in de verkoop
voor hij besluit om zijn eigen zaak op te richten.
Op dat moment besluit hij om een beroep te
doen op microStart voor meer liquide middelen.
Zo kan hij zijn klanten een betere service bieden
en de kosten van de eerste maanden dekken.
"Ik had al wat ervaring opgedaan in de kledingsector, ik had enkel een lening nodig. Ik ben
ervan onder de indruk dat microStart alles zo snel
in orde bracht. In een week tijd was mijn dossier
rond en mijn lening toegekend."
Thomas overweegt om binnenkort opnieuw aan
te kloppen bij microStart. "Het handelspand naast
mijn winkel komt vrij en ik zou graag uitbreiden."
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TEVREDENHEIDSONDERZOEK
24%
Tevreden

3% Niet erg
tevreden

2% Andere

71% Perfect,
niets toe te voegen!

Een hoge mate van tevredenheid die veel
klanten ertoe aanzet om een echte ambassadeursrol op te nemen voor microStart.
Daardoor richt meer dan één persoon op de
drie zich tot microStart na een aanbeveling
van iemand die al banden heeft met ons.
Gevraagd naar de ontwikkeling van nieuwe
financiële diensten, heeft 14% interesse voor
microleasing, 10% voor microspaarformules
of persoonlijk microkrediet.

"microStart heeft mij geholpen vanaf
de prille start: ik had een idee over
het project en mijn motivatie zat goed,
maar ik had geen ervaring"
Daniël, baat een Ethiopisch restaurant
in Gent uit

Daniël is in Ethiopië geboren en
woont in Gent, waar hij een Ethiopisch
restaurant heeft geopend. In 2006
kwam hij op zijn 24e naar België met
zijn diploma’s hotelmanagement en
marketingmanagement op zak.

“Ik wou al lang een restaurant openen,
maar voor mij was het belangrijk
om eerst de taal te leren terwijl ik
als bediende ging werken. Ik moest
geduld hebben. Na enkele jaren heb
ik ontslag genomen om mij goed
voor te bereiden op mijn project.

En toen ben ik langsgegaan bij
microStart. Eerst heb ik de opleiding
bedrijfsbeheer gevolgd, om na twee
pogingen met succes het examen
af te leggen en mijn diploma te
behalen. Daarna heb ik samen met
een coach mijn businessplan en mijn
financieel plan opgemaakt. Uiteindelijk heb ik een krediet gekregen om
mijn opstart te financieren.”

Daniel is vandaag de trotse uitbater
van dit restaurant dat stilaan furore
begint te maken!

“Het is niet gemakkelijk geweest
voor mij, maar ik doe het erg graag
en ik ben oprecht trots op de weg die
ik heb afgelegd.”

Raf en Christel, een mooi voorbeeld van een geslaagd duo klant/coach
Raf is psycholoog van opleiding en heeft
een carrière opgebouwd in de HR-sector.

"De werking van microStart interesseerde
mij omdat deze gericht is op de concrete
hulp aan mensen bij de realisatie van
hun dromen. Ik wou daarbij betrokken
zijn en een actieve rol spelen, hoe klein
die ook mag zijn.
Na een inloopperiode waarin ik de de
werking van microStart beter kon leren

kennen, heb ik snel beslist dat coaching
mij het meest interesseerde. Ik werk altijd
het liefst met mensen. Als HR-manager
lag dit voor de hand. Zo ben ik snel in
contact gebracht met Christel."
Christel is zaakvoerder van LiCa
Logistics & Services bvba en werkt al
25 jaar in de transportsector - altijd al
als zelfstandige.
In 2014 ging het bedrijf van Christel failliet. Vanuit de visie om niet bij de pakken
te blijven zitten, heeft zij overal gezocht
naar mogelijkheden om een nieuw bedrijf op te zetten. Door het faillissement
was dit een moeilijk haalbare kaart.

“Bij microStart heeft men mij vertrouwen
geschonken en geholpen via een microkrediet. Ik kreeg ook een coach toegewezen. Hier was ik eerst niet mee opgezet: ik ben al jaren zaakvoerster en ken
mijn vak door en door. Ik wist niet meteen
hoe een coach mij zou kunnen helpen.
Toch heeft het meteen geklikt tussen de

coach en mij. Hij heeft mij nuttige adviezen gegeven waardoor mijn nieuwe
zaak uiteindelijk een mooie start kende.”
Raf: “Coaching betekent in eerste instantie ‘heel goed luisteren’ en ‘interesse
tonen voor het verhaal van de andere’.
Als coach ga je ook beter suggereren en
adviseren dan opleggen. Met dit laatste
bereik je immers niet zo veel. Diplomatisch zijn is trouwens ook van groot
belang: niet iedereen kan de inmenging
van een externe partij in zijn eigen zaak
waarderen. Soms vergt dit enige tijd en
dus ook geduld.”
Christel: “Dankzij Raf heb ik beter leren
communiceren met mijn klanten en mij
strategischer kunnen positioneren tegenover de concurrentie. Het is dagelijks
knokken om als ondernemer in de transportsector te overleven – het is soms
echt genadeloos – maar ik ben trots om
nu een succesvolle zaak te runnen met
14 chauffeurs in loondienst.”
JAARVERSLAG 2015
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SLEUTEL

TOT SUCCES

BEGELEIDING,
MICROKREDIET, LOBBYING

DE DRIE BEROEPSACTIVITEITEN VAN MICROSTART:
MICROKREDIET, BEGELEIDING EN LOBBYING

BEGELEIDING

MICROKREDIET

De essentie van microStart kan herleid worden tot drie
activiteiten: microkrediet, begeleiding en lobbywerk.
De eerste twee zijn goed gekend en uitgebreid toegelicht
in dit verslag. Lobbyen is misschien minder bekend, maar
daarom niet minder essentieel om de twee basisactiviteiten
te consolideren. Het lobbyen bestaat eruit om een aantal
voorstellen te doen aan personen met gewestelijke,
nationale of Europese beslissingsbevoegdheden om op
die manier de groei van kleine ondernemingen te bevorderen door enerzijds het statuut van de zelfstandige te
verbeteren, en anderzijds de ontwikkeling van het microkrediet op verschillende niveaus te vereenvoudigen.
LOBBYING

GROTERE BUDGETTEN
VOOR COACHING
OP LANGE TERMIJN
Op het vlak van onze producten was de
grootste nieuwigheid in 2015 het optrekken van het maximumplafond van
10.000 naar 15.000 euro. mS Business +
is er speciaal voor ondernemers die al
een eigen zaak hebben, maar nog steeds
niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank om hun bedrijf uit te
breiden. Dit microkrediet is terugbetaalbaar over een maximumtermijn van 48
maanden. 240 toegekende mS Business +
-leningen in 2015 maken van dit nieuwe
product een daverend succes, dat ertoe
bijgedragen heeft dat het gemiddelde
microkrediet van 6.400 euro (2014) steeg
naar 7.400 euro in 2015.
En in 2016? We zijn heel benieuwd naar de
resultaten van een pilootproject voor microleasing dat eind 2015 opgestart werd
in samenwerking met BNP Lease. Daarnaast bevinden we ons in de eindfase van
een haalbaarheidsstudie over de ontwikkeling van microverzekeringsproducten.

10

JAARVERSLAG 2015
microStart

NIEUWE WEBSITE
In 2015 kreeg de website van microStart een nieuwe look: het werd een
nieuwe, klantvriendelijke interface op
maat van de gebruikersbehoeften. Toegankelijk, eenvoudig in het gebruik en
dynamisch. Een realisatie om trots op
te zijn.
De site bevat video’s met opleidingsmateriaal en voorstellingen van de activiteiten van klanten, tools waarmee
je je online kan registreren voor opleidingen of het dichtstbijzijnde kantoor

vindt, info over microStart, klanten of
andere relevante onderwerpen. Een nu
al onmisbaar communicatie-instrument.
De resultaten lieten niet op zich wachten: het aantal virtuele bezoekers van
microStart vertienvoudigde in amper
een paar maanden tijd.

www.microstart.be

ADVIES

& BEGELEIDING
VRIJWILLIGERS spelen een centrale
rol binnen de werking van microStart.
Ze staan centraal in onze strategie van
schaalvergroting en onze zoektocht
naar een structurele oplossing voor de
armoedeproblematiek, in een context
van groeiende financiële uitsluiting.
Het zijn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat microStart begeleiding gratis,
kwaliteitsvol en op maat van de ondernemer kan aanbieden aan steeds meer
starters. Ze vormen een reservoir aan
kennis, complementair met het jonge
team van werknemers. Deze diversiteit
komt de kwaliteit van de aangeboden
diensten uiteraard ten goede.

ONZE VRIJWILLIGERS,
EEN ONMISBARE STEUN

150 VRIJWILLIGERS hebben

1230 ondernemers begeleid in 2015!

"Om jezelf te kunnen verkopen, moet je eerst jezelf
kennen." Lia, microStartvrijwilliger, Brussel

Nadat Lia haar baan verloor na een
carrière van 30 jaar in communicatie
en marketing bij een van de grote
communicatiebureaus, heeft ze
aangeboden om haar talenten ten
dienste te stellen van microStart.

"Ik kende microStart als klant uit
mijn vorige job. Samen hebben we de
campagne ‘Gooi je idee niet weg, kom

"Bruggen bouwen tussen
culturen, generaties en sociale
klassen is een bijzonder
verrijkende ervaring"
Gaëlle, vrijwillige coach

Zodra Gaëlle microStart leert kennen
beslist ze om zich in te zetten. "Ik deel
mijn competenties en ervaring in
marketing en business development.”
Ze wordt vrijwillige coach en volgt
het inlooptraject dat microStart
organiseert. "Dankzij deze opleiding
heb ik nu een goede kennis van de
waarden van microStart en het was
een mooie kans om mijn motivatie
en ervaring te delen met andere
vrijwilligers. Ik heb leren werken

met de tools die ter beschikking staan
van de vrijwilligers en ik begrijp
het cliënteel voor microkrediet nu
beter. De opleiding verloopt in
verschillende fases. Eerst is er
een theoretisch gedeelte waarin de
waarden en de tools van microStart
uitgelegd worden, en de stappen
van het microkrediet en het
menselijke aspect toegelicht.
Daarna volgt het praktische deel
waarbij je het traject van een klant
volgt. Ik heb ook een aantal
vergaderingen kunnen bijwonen:
een afspraak van een kredietadviseur
en een kandidaat-ondernemer,
en een vergadering van
het kredietcomité."

eerst bij ons langs!’ uitgewerkt.
Het project sprak me erg aan omdat
het over ondernemerschap gaat,
gekoppeld aan een economische
en sociaal aspect. In plaats van thuis
zonder werk weg te zitten kwijnen,
wilde ik liever mijn professionele
expertise inzetten om communicatiestrategieën helpen uit te werken."
Lia geeft een keer per maand een
opleiding en verzorgt de individuele
coaching van een aantal personen. Zij
geeft haar kennis over communicatie
door aan ondernemers. Tijdens de
workshops leert Lia aan hoe je doelstellingen moet bepalen en alles in het
werk stelt om ze te bereiken. Ze geniet
van iedere minuut die ze aan microStart
besteedt. "Het werkt bemoedigend
om micro-ondernemers concreet te
kunnen helpen en te zien dat ze ook
daadwerkelijk resultaten behalen."

Voor Gaëlle was deze opleiding
de ideale manier om zich in te werken
in microStart en zijn klanten. "
Ik heb onmiddellijk begrepen dat
ik alle fraais wat ik in mijn vorige
carrière en op Business Schools
aan management en communicatie
geleerd had, opzij kon schuiven."
Gaëlle is van plan om lang met
microStart samen te werken.
"Op persoonlijk vlak haal ik superveel
voldoening uit deze ervaring.
Al deze ontmoetingen geven meer
zin aan mijn leven. Coachen is ook
een nieuw vak voor mij: ik haal er
intellectueel veel plezier uit.”

JAARVERSLAG 2015
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PASPOORT VOOR DUURZAMERE PROJECTEN
Ook al heeft iedereen in België het recht
om te ondernemen, in werkelijkheid is
een bedrijf oprichten soms een echt hindernissenparcours. De belangrijkste BELEMMERINGEN voor ondernemerschap
zijn juridische procedures, tijd, onkosten
en de behoefte aan startkapitaal. microStart biedt een antwoord op dit laatste
obstakel via microkredieten, maar gaat
ook verder door een waaier aan opleidingen aan te bieden die micro-ondernemers voorbereiden op moeilijkheden
waarmee ze te maken kunnen krijgen.
Zo bereidt onze basisopleiding Voorbereiding op het examen bedrijfskunde

NIEUWIGHEID

iedereen voor op het behalen van het
getuigschrift dat nodig is om een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen.
Deze opleiding is beknopt, gratis, bevattelijk, professioneel en afgestemd op de
behoeften van de doelgroep. De opleidingen gaan op maandelijkse basis door
in het hele land.
microStart biedt ook heel wat korte opleidingen aan om micro-ondernemers
beter voor te bereiden op hun activiteit:
keuze van het project, opstart, structurering, marktanalyse, risico's, financieel
plan... Studies aan een businessschool
achter de rug hebben, is dankzij micro-

Het vrijwilligersteam groeit elk jaar en krijgt steeds meer
uiteenlopende opdrachten toebedeeld. Daarom is het
belangrijk om de vrijwilligers een duidelijk kader, de juiste
tools en een goede voorbereiding voor de verschillende
activiteiten binnen microStart te bieden. Essentieel voor
een kwaliteitsvolle begeleiding van de micro-ondernemers
door onze vrijwilligers.
Met meer dan 150 actieve vrijwilligers is het ook
belangrijk om een dynamisch kader te creëren voor
informatie-uitwisseling: elkaar leren kennen, een
beroep doen op de specifieke competenties en
kennis van de anderen, 'best practices' uitwisselen, een ondernemer doorverwijzen naar een
andere coach… Het zijn de elementen die een
multidisciplinair team écht sterk maken.
Op basis van deze bevindingen en wensen
werden de opleidingsdoelstellingen voor
vrijwilligers als volgt vertaald:
•	De waarden van microStart begrijpen en
uitdragen: respect, professionalisme, vertrouwen, innovatie en solidariteit.
• Het doelpubliek van microStart begrijpen.

JAARVERSLAG 2015
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Ons nuttige
INDIVIDUELE
BEGELEIDINGSAANBOD
vult de opleidingen aan.
Elk project is uniek en
iedere vraag verdient
een persoonlijke
behandeling.

EERSTE VORMINGS- EN INTEGRATIETRAJECT
VOOR VRIJWILLIGERS

De kwaliteitsverbetering en harmonisering van de begeleidingsactiviteiten maken deel uit van het strategisch
plan 2016-2020.
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Start niet nodig om een bedrijf succesvol te runnen.

•	Het werkklimaat, de interne werking en de tools van
microStart begrijpen en beheersen.
• Het wettelijk kader van het ondernemerschap kennen
•	Wezenlijk deel uitmaken van het team van microStartmedewerkers.
De 'basisopleiding' voor vrijwilligers kwam dus eind 2015
tot stand. In 2016 gebeurt dat in 2 cycli per regio, zodat
iedere vrijwilliger kan deelnemen.
Dit werd voor nieuwe vrijwilligers mogelijk dankzij de medewerking van enkele partners : het
wettelijke kader van de ondernemer dankzij
Partena en Securex, vzw Citizenne voor
de module over communicatie met het
doelpubliek. In Vlaanderen kon microStart rekenen op de knowhow van de
vzw 'Armen Tekort' en in Wallonië zijn
medewerkers van de gewestelijke
integratiecentra (CRIC en CRIPEL) les
komen geven.

Laurence Bounameaux,
Verantwoordelijke voor
de rekrutering en opleiding
van de vrijwilligers

Donald, vrijwilliger-lesgever
bij microStart Gent
Donald is sinds 2014 gepensioneerd
lesgever. "Ik ben een geboren en
getogen Gentenaar en heb 42 jaar
bij BNP Paribas Fortis gewerkt, in
diverse functies. Enkele maanden
voor mijn pensioen hoorde ik dat
microStart op zoek was naar
vrijwilligers. Dat kwam goed uit:
ik wilde mijn nieuwe vrije tijd nuttig
gebruiken." Donald is nu lesgever
bij microStart. Hij geeft een cursus
bedrijfsbeheer die mensen klaarstoomt voor het examen bij de
Centrale Examencommissie. Daar
kunnen ze hun getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer behalen.

"Ik heb altijd graag les gegeven: dat
deed ik ook al bij de bank.”

“Bedrijfsbeheer was voor mij
een evidente keuze als lesgever.
Ik heb eerst enkele lessen gevolgd
met andere vrijwilligers die de
cursus hadden opgestart. Na enkele
sessies was ik er zelf klaar voor.
Ik kom graag met jonge mensen
in contact, net als met mensen
van andere nationaliteiten en uit
andere culturen: belangrijk
voor mij. Mijn klas is heel divers
samengesteld op het vlak van
herkomst, taal en opleiding.
Ook de motivatie van de cursisten
kan erg verschillend zijn. Sommigen
zijn al heel ver gevorderd in
hun project en hun diploma is
het enige wat ze nog missen.
Voor anderen is het diploma enkel
de eerste stap van een droom om
zelfstandige te worden.”
“Met die diversiteit moet ik rekening
houden: erop letten dat ik niet
te veel geleerde woorden of
hoogdravende zinnen gebruik,
bijvoorbeeld. Taal is vaak een
probleem en de cursus bedrijfsbeheer is best pittig. Ik vraag altijd
of ze het goed begrepen hebben
en ik moedig hen aan om mij te
onderbreken als dat niet zo is.
De meesten hebben ook geen hoge
studies gevolgd. Dat voel je bij
bepaalde onderdelen van de cursus,
zoals wiskunde.”

Marie-Jose,
vrijwillige coach in Oostende

“microStart is een jong en inspirerend organisatie die professioneel
te werk gaat.
Ik had zin om, naast mijn werk,
mij in te zetten voor starters die
het soms moeilijk hebben in het
beginfase van hun project. Het gaat
om mensen die vooral niet de juiste
connecties, netwerk en kapitaal
hebben om gemakkelijk erdoor te
geraken. Ik werk bij een bank als
ondernemersadviseur waar ik
een andere type doelpubliek
tegenkom. microStart is voor mij
dan een mooie aanvulling op mijn
job, daar ik mensen die voor een
bancaire lening niet in aanmerking
komen, niet enkel een alternatieve
financiering kunt bieden maar ook
gratis begeleiding. Ik zou dus heel
graag microStart ook in Oostende
op de kaart zetten."

Bilyana en Erdinc
bakkers in Gent

JAARVERSLAG 2015
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UITBREIDING
De microStart-agentschappen zijn overal nabij in de Belgische centrumsteden.
Ze zijn gevestigd op gelijkvloerse verdiepingen in volksbuurten en vlakbij
openbaar vervoer. microStart maakt intussen deel uit van de biosfeer van deze
steden en is een baken voor starters en
ondernemers. Deze nabijheidsstrategie
maakt essentieel deel uit van de vertrouwensrelatie met de klanten.
Mensen met meer ideeën dan geld vind
je echter niet enkel in de centrumsteden.
Naarmate microStart beter ingeplant
raakt, vergroot de actieradius waarin
klanten worden gerekruteerd. Om onze
kwaliteit te verzekeren, hebben de
agentschappen dan ook antennes uitgezet bij partners als Securex, Starterslabo Kortrijk en het Ondernemerscentrum West-Vlaanderen.

MICROSTART
ZWERMT UIT !

La Louvière, Bergen en Doornik waar nu
ook microkrediet en begeleiding wordt
aangeboden. Vanuit Gent zijn gelijkaardige antennes uitgezet in Oostende en
Kortrijk en Luik houdt zitting in Verviers.

dingscursus voor het staatsexamen bedrijfsbeheer en een coachingaanbod
worden opgezet door vrijwillige begeleiders. De verantwoordelijke adviseur
behandelt de kredietaanvragen.

In deze steden komt microStart de bevolking tegemoet en worden banden
met plaatselijke partners gesmeed. Een
begeleidingsaanbod met voorberei-

Het komende jaar versterken we deze
antennes verder met vrijwillige begeleiders én verkennen we nieuwe terreinen.

ANTWERPEN

GENT

5 agentschappen

BRUSSEL

7 antennes

Antwerpen heeft poot aan de Mechelse
grond gezet. Het agentschap van Charleroi heeft zo haar terrein uitgebreid naar

LIÈGE
CHARLEROI

CHARLEROI, EEN
AGENTSCHAP VOOR
HEEL HENEGOUWEN
Het kantoor van Charleroi is ondertussen meer dan een jaar open en kent
een groot succes. Op enkele maanden
tijd heeft microStart zich weten op
te werpen als onmiskenbare partner
voor het economische herstelplan in
de hoofdstad van de steenkoolmijnstreek. Het agentschap van Charleroi
helpt micro-ondernemers in heel
Hene-gouwen met antennes in
La Louvière, Bergen en Doornik.
"Dankzij deze antennes hoeven
klanten niet naar het hoofdkantoor
te komen. Onze adviseur kent de
streek heel goed. Een keer per week
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gaat hij naar onze Henegouwse
bijkantoren waar hij onze klanten
ontmoet", vertelt Anna Tinebra,
de manager van het kantoor
in Charleroi.
Deze antennes komen tot stand
dankzij de medewerking van Securex
die een bureau ter beschikking stelt
in Bergen en Doornik. "In La Louvière,
vindt de antenne plaats
in het Maison de l'Entreprise".

In februari 2015 verhuisden
de Brusselse teams naar hun nieuwe
kantoren in de de Fiennesstraat.

"De financiële steun van microStart was essentieel voor mij.
Ik hoop dat ik in de toekomst nog op jullie mag rekenen.
De opkomende landen hebben steun nodig!"

Vincent, microStart-klant,
eigenaar van de broodjeszaak
Saveurs et Goût in Luik

Victor, oprichter van CDC vzw in Kortrijk
Victor is Kameroener. In zijn thuisland
was hij handelaar in voedingswaren.
Op 16 januari 2000 kwam hij als
politiek vluchteling naar België,
waarna hij zich in Kortrijk vestigde.

"Ik schreef me in voor de bacheloropleiding Boekhouding &
Management in Moeskroen, aan
de andere kant van de taalgrens.
Ik wilde de mentaliteit in Kameroen
te veranderen door zelf jongeren
op te gaan leiden."
Hij richt de vzw Comité du Développement du Cameroun (CDC) op en

contacteert microStart voor
een lening.
Victor wordt zeer gewaardeerd en is
uitgegroeid tot een belangrijke figuur
binnen de Afrikaanse gemeenschap
in Oost-Vlaanderen. Dankzij zijn
uitgebreide netwerk is hij een ambassadeur voor microkrediet geworden.

"Toen ik mijn project uittekende om
een broodjeszaak in de buurt van
Liège-Guillemins over te nemen, was
het handig om het microStart-kantoor
vlakbij te hebben. Zo ging mijn
aanvraag voor een microkrediet snel
vooruit. Ik apprecieer het ook dat
de microStart-adviseur geregeld
langskomt om te horen hoe het
met mijn zaak gaat."

"Ik heb zoveel te danken aan
microStart. Het is dan ook een hele
eer om verkozen te worden als
vertegenwoordiger van de Kortrijkse
ondernemers. Ik aanvaard deze rol vol
trots en met oprechte dankbaarheid.”

Luc is al jarenlang vrijwilliger en tevens lid van
de Raad van Bestuur van microStart Support vzw
Na een carrière die grotendeels in de banksector verliep,
versterkt Luc Dralants nu het microStart-team.
Hij specialiseerde zich in het zoeken van nieuwe partners.
Luc was een van de eerste vrijwilligers,
ondertussen helpt hij microStart op
verschillende niveaus en is hij gespecialiseerd in het contact met Brusselse
overheidspartners.

"Ik heb veel bewondering voor het hele
team: ze zijn ontzettend competent,
bijzonder gemotiveerd en ze worden
uitermate goed en dynamisch geleid !"

ALLE BRUSSELSE KANTOREN
ONDER EEN DAK,
EEN UITSTEKENDE BESLISSING
Luc is vol lof over het nieuwe Brusselse
kantoor. "Het was een uitstekend initiatief om de twee kantoren te fusioneren!
Het Brusselse team is eindelijk samen
op een en dezelfde site. Voor de klanten
betekent dit een enorme tijdwinst, er
is meer interactiviteit en de adviseurs
zijn beter beschikbaar."

JAARVERSLAG 2015
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TEAM

ORGANIGRAM VAN DE GROEP
MICROSTART OP 1 JANUARI 2016

RvB microStart CVBA-SO

RvB microStart Support vzw

Philippe Maystadt, Maria Nowak,
Emmanuel Landais, Luc Haegemans, Antonio
Cano, Olivier Brissaud, Samuel Clause

Olivier Brissaud, Guy Turchet,
Jean-Pierre Timmermans, Luc Dralants,
Caroline Vannitsen, Odile Amory, Koen Stevens,
Dirk Adriaensens, Patrick Sapy

FINANCIËLE DIRECTIE
Mathieu Godfroid

Assistent Boekhouding
Angela Marraffa
Beheerscontroleur
Haifaa Saad
Risk manager
Marie de Harenne

ALGEMENE DIRECTIE: Patrick Sapy

PROJECT MANAGER
Marion Cahen

OPERATIONELE DIRECTIE
Denis Hees

COÖRDINATIE
Ludo Moyersoen

KANTOOR BRUSSEL
Claire Oldenhove, Adrien Lippolis, Dieudonné
Sow, Raïssa Kaze, Anne-Sophie Pierard
KANTOOR LUIK
Sylvain Finamore, David Iglésias,
Émilie Lembrée, Antonia Pollizzi
KANTOOR CHARLEROI
Anna Tinebra, Roxane Lemercier, David Sobrie
KANTOOR GENT
Stijn Demuynck, Lens Lapauw, Stefanie Anciaux
KANTOOR ANTWERPEN
Francine Carron, Pieter Vermeyen,
Ankelien Van Bockstaele
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Project Manager
Laurence Bounameaux
Project Manager
Catherine Lecrenier
Project Manager
Jente Minne

DE VROUWEN EN MANNEN ACHTER MICROSTART

180

medewerkers

De groei in 2015 is vooral te danken aan
de aanwerving van tientallen vrijwilligers uit heel België die microStart en de
micro-ondernemers een steeds groter
competentie-aanbod bieden.

dagelijkse realiteit? Met anderen woorden: we moeten het juiste evenwicht
bewaren tussen initiatief nemen en autonomie, en het uitdragen van een gemeenschappelijke visie en gedeelde waarden.

In het vaste team werden in 2015 drie
nieuwe jobs voor microkredietadviseurs
gecreëerd. Het backoffice werd versterkt
met een beheerscontroleur.

In 2015 hebben we ook onze visie op
een geïntegreerd team concreter gemaakt en beter vorm gegeven: een team
waarin vrijwilligers en vaste medewerkers zonder onderscheid samenwerken.
Daarmee gaan we 2016 natuurlijk door.
Bovendien zijn we erg tevreden dat we
zoveel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen die een steentje willen bijdragen aan onze werking.

De gedecentraliseerde organisatie en de
sterke groei brengen een interessante
uitdaging voor microStart met zich mee:
hoe matchen we het concept ‘solidaire
en verantwoordelijke autonomie’ met de

"Tijdens mijn studies had ik vooral
belangstelling voor financiën en
ondernemen. Pas afgestudeerd zocht
ik een baan, en tijdens die zoektocht
spotte ik een vacature voor een
adviseur. De functieomschrijving
paste perfect bij wat ik zocht,
ik was meteen weg van het idee.
Ik heb gesolliciteerd en na een paar
gesprekken werd ik aangenomen”.

David Sobrie, microkrediet-adviseur bij microStart Henegouwen

"Bij microStart kan ik menselijke waarden laten rijmen
met microfinanciering en de
bedrijfswereld. Helemaal mijn
visie op een rechtvaardige en
verantwoordelijke economie."

David was al snel gewonnen voor
de waarden van microStart. Maar hij
waardeert vooral dat hij iets nuttigs
en concreets kan doen voor zijn eigen
regio. "Via ondernemerschap bieden
we mensen in een moeilijke situatie
een uitweg om er weer bovenop te
komen. Bovendien kreeg ik de kans
om op deze manier iets te doen voor
mijn geboortestreek, de Borinage
en Waals-Picardië. Ik kan rechtstreeks

de impact van microStart meten op
een stukje van de wereld dat ik zelf
goed ken”.
David weet hoe eenzaam kandidaatmicro-ondernemers zich kunnen
voelen. "Ik raad iedereen aan om hier
goed over na te denken. Wie zelfstandige wil worden, mag niet over
één nacht ijs gaan. Je hebt creativiteit
en moed nodig, maar je moet ook je
plan kunnen trekken... en je vooral
omringen met de juiste mensen."
Financiering en coaching zijn
onafscheidelijk met elkaar verbonden.

“Dit is een spannend avontuur.
Iedere dag ontdek ik wel wat nieuws.
Ik vind het heel plezierig om al
die verschillende mensen verder
te helpen, ze verdienen echt
onze bewondering."

microStart, een organisatie waaraan iedereen meebouwt
Vanaf het prille begin trekt microStart er ieder jaar tegen het einde van het eerste semester op uit met
het hele team. Een goede gewoonte om wat afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen.
In 2015 zocht het team de verkwikkende zeelucht op in Zeeland voor de kick-off van een belangrijk project:
het strategisch plan voor 2016-2020. Met op het menu: workshops om samen na te denken over onze visie
en missie, waarden en de belangrijkste uitdagingen om onze sociale impact te versterken.
Maar er werd ook tijd vrijgemaakt voor sportieve en gewoon leuke activiteiten.

JAARVERSLAG 2015
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BESTUUR
De bestuurders van microStart vergaderen minstens vier keer per jaar. De
RADEN VAN BESTUUR zijn opgezet als
discussiemoment over de operationele
activiteiten, maar ook over strategie of
partnerschappen op de lange termijn.
De raden van bestuur vormen een essentieel onderdeel van onze organisatie. Ze
bestaan altijd uit minder dan tien deelnemers met uiteenlopende achtergronden (vertegenwoordigers van instellingen, beslissingsnemers, vrijwilligers…)
en het gaat er professioneel maar informeel aan toe.

RADEN VAN BESTUUR;
EEN GARANTIE OP LANGE TERMIJN

micro-ondernemers

leent

microStart
cbva-so

gezamenlijke
strategie

BNP Paribas Fortis

"Goed bestuur is werken
in ieders belang. Omdat er
economisch zoveel op
het spel staat, heb je
een permanent professionele
aanpak nodig"
Guy Turchet is een hyperactieve
jonggepensioneerde. Na 25 jaar
bij BNPPF gewerkt te hebben,
- nam hij verantwoordelijkheid
op bij microStart Charleroi.
In 2015 wordt Guy actief in de Raad
van Bestuur van de vzw microStart
Support en werkt hij aan betere
bestuursinstrumenten, gendergelijkheid en aan een betere regionale
vertegenwoordiging van microStart.
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microStart
Support
vzw

terugbetaalt
garantie op
leent de portefeuille

Guy Turchet,
Secretaris-Generaal
microStart Support vzw

gratis
begeleiding

terugbetalen

E.I.F.

PROFESSIONALITEIT, EFFICIENCY,
GELOOFWAARDIGHEID

"Als bestuurder goed werk leveren,
gaat veel verder dan een paar keer
per jaar deelnemen aan een RvB.
Je moet werken in het belang van
iedereen. Daar heb je betrokkenheid
en kennis van alle betrokkenen in
de keten voor nodig. De ene vzw is
de andere niet: je kunt microStart
niet op dezelfde manier beheren een
kaartersclub. Er staat economisch heel
wat op het spel en dat vraagt om een
professionele aanpak."
"Professioneel zijn maakt ons efficiënter en dus geloofwaardiger. Het levert
ons meer klanten en meer private en
publieke investeerders op", zegt Guy.
"Ik heb een verlengbaar mandaat van
drie jaar opgenomen. Zolang mijn
gezondheid het toelaat, zet ik mee
het microStart-avontuur verder. Ik wil

financieren

Sponsors, donors, subsidies

solidair zijn, ik heb het nodig om me
nuttig te voelen en om bij te leren.
microStart maakt me elke dag weer
gelukkig. Ik sta echt versteld van
de kwaliteit en de warmte van de
mensen met wie ik werk. Dit is een
echte verjongingskuur voor me. "

Samuel Clause, Senior Microfinance Investment Manager
& European Investment Fund
& Waarnemer in de RvB van
microStart CVBA-SO

"Met de Raad van Bestuur
werken we aan een duurzame
toekomst van microStart zodat
het avontuur verder kan gaan.
We staan achter hen om ze te
helpen er een blijvend succes
van te maken."
Als vooraanstaand lid van het Europees
Investeringsfonds, investeert hij
in verscheidene microkrediet-

Max Jadot, Voorzitter van
het directiecomité en CEO
van BNP Paribas Fortis
microStart bestaat vijf jaar.
Hoe is de betrokkenheid van de bank
geëvolueerd in die periode?
Een van de hoofddoelstellingen van
BNP Paribas Fortis op het vlak van
sociale verantwoordelijkheid is het aanmoedigen van integratie op de arbeidsmarkt door economische ontwikkeling.
microStart heeft de afgelopen vijf jaar
aangetoond dat het een eenvoudig
en tegelijkertijd bijzonder efficiënt
middel is. De betrokkenheid van deze
bank is dan ook meer dan gerechtvaardigd. Door onze blijvende bijdrage tot
de financiële middelen van microStart,
steunen wij de verdere groei van microkrediet. Maar BNP Paribas Fortis heeft
de jongste vijf jaar niet enkel financiële
steun geboden. We staan microStart bij
met kennis en expertise op financieel
vlak. De vele medewerkers die zich als
vrijwilliger engageren, maken ons ook
op dat vlak tot een belangrijke partner.
microStart werkt met 150 vrijwilligers van wie er velen uit de bank
komen. Denkt u dat de medewerkers
van BNP Paribas Fortis nog meer
aangemoedigd moeten worden om
zich – los van hun eigen domein –

instellingen overal ter wereld.

"In 2011, heeft het EIF 750.000 € geïnvesteerd in microStart, en stonden
we garant voor de organisatie. Ik was
verantwoordelijk voor het dossier en
ik heb zelfs enigszins meegewerkt aan
de oprichting van microStart."
Hoewel hij alle vergaderingen van de
RvB bijwoont neemt hij niet deel aan
de stemming. "Dit is een uitdrukkelijke keuze van onze kant. Wij willen
ons niet inmengen in het beheer
van microStart. Maar we zullen niet
twijfelen om onze mening te geven of
om advies te verstrekken. We geloven
rotsvast in dit project. We werken

blijvend in te zetten voor
microkrediet?
Zowel via de begeleiding van microondernemers als via andere vrijwilligersinitiatieven die de bank organiseert,
geven veel medewerkers het beste
van zichzelf. Sommigen tonen op deze
manier al jarenlang hun solidariteit.
Ze steken met plezier tijd en energie
in dit project. Het bankiersberoep is
precies ontstaan uit de interactie tussen
personen. Wij vinden dan ook dat je als
bankier in een prima positie verkeert
om relaties aan te knopen. En in tegenstelling tot wat de media ons willen
doen geloven, is de sociale band meer
dan ooit aanwezig in onze samenleving,
een essentiële band. Dit engagement
ligt ons nauw aan het hart. We willen
het aanmoedigen en blijven versterken.

trouwens op dit moment voor de
vierde keer aan de hernieuwing van
onze garantie."
Voor hem is het succes van microStart
grotendeels te danken aan de kwaliteit
van het beheer. "Het is ongelooflijk
mooi om een project waar je eerst
theoretisch aan hebt meegewerkt ook
werkelijk tot leven te zien komen, en
te zien dat het zo'n belangrijke plaats
inneemt in het Belgische kredietlandschap. Ik ben ervan overtuigd
dat de RvB zal slagen om microStart
duurzaam te maken en ervoor te
zorgen dat dit avontuur verdergezet
kan worden. Ze kunnen in ieder geval
op onze steun rekenen."

en een aangepast aanbod ontwikkelt.
We hopen van harte dat microStart
mensen in een kwetsbare situatie
nog jarenlang begeleiding op maat
mag blijven bieden.

Hoe ziet u de volgende vijf
microStart-jaren graag evolueren?
Microkrediet biedt een antwoord
op een steeds groeiende en
reële nood. Steeds meer
mensen, zeker ook door de
migratiestromen, zullen gebruik
maken van microkrediet om
een eigen zaak te starten in
België. Als universele bank
die de reële economie
ondersteunt, is het onze
plicht om te zorgen dat
microStart blijft groeien
JAARVERSLAG 2015
microStart
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EUROPA

MICROSTART STAAT
CENTRAAL IN EUROPA

EUROPEAN MICROFINANCE DAY: EEN DAG OM MICROKREDIET
ONDER DE POLITIEKE AANDACHT TE BRENGEN

Op 20 oktober 2015 organiseerden het
EMN en het Microfinance Centre de 1ste
European Microfinance Day. Op het programma: workshops om na te denken
over de regelgeving die nog te vaak microfinanciering belemmeren in Europa.
Het EMN (European Microfinance Network), dat op dit moment voorgezeten
wordt door Patrick Sapy - Directeur van
microStart, werd in 2003 gecreëerd door
Adie (FR), NEF (UK) en Evers & Jung (D).

"De oprichting van het EMN was niet
alleen een fundamentele stap voor de
bevordering van microfinanciering in
Europa, maar ook essentieel in de strijd
tegen sociale en financiële uitsluiting",
zegt Patrick Sapy. Zo steunt het EMN
via haar leden en via lobbying microondernemingen en zelf-tewerkstelling

op Europees niveau. Ter gelegenheid
van de eerste editie van deze Europese
dag, heeft het EMN een aantal aanbevelingen geformuleerd en overhandigd
aan de politieke spelers met als doel de
microkredietsystemen in Europa te verbeteren door een aangepast wettelijk en
regelgevend kader.
Zo moet bijvoorbeeld de definitie van
microkrediet herzien worden opdat de
term rekening houdt met alle aspecten
ervan. "Momenteel wordt onder microkrediet verstaan: alle leningen onder de
25.000 €. Dat is te vaag. Het financiële
aspect is essentieel, maar om succesvol
een bedrijf op te starten is begeleiding
net zo belangrijk."
Bovendien eist de Europese microfinanciering dat de wetgeving betreffende

DOOR DE OGEN VAN EEN ORGANISATOR
Dominique de Crayencour is vrijwilliger bij microStart, adviseur van de
RvB van de REM en Secretaris-Generaal
van de European Long Term Investors
Association (ELTI). Hij nam actief deel
aan de voorbereiding van de eerste
Europese dag van het Microkrediet.
Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de Luxemburgse autoriteiten, het land dat op dat moment
het EU-voorzitterschap waarnam. De
aanwezigheid van Koningin Mathilde
leverde ook een belangrijke bijdrage
aan de uitstraling van het gebeuren.
Het evenement werd gespreid over
twee dagen: "De openingsavond van
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het microkrediet geüniformeerd en toegankelijker wordt voor de spelers op het
terrein. Bij politieke beslissingen moet er
ook meer rekening gehouden worden
met hun ervaringen.

19 oktober was dankzij de vele bijdragen een groot succes. De getuigenissen
van de microkredietnemers lieten niemand onberoerd. Dit was een levendige
avond die de huidige én potentiële rol
van microfinanciering in Europa belichtte." Een succes dat voor herhaling
vatbaar is. "Er komt zéker een nieuwe
editie in 2016!"

Marianne Thyssen,
Europees Commissaris voor
Werkgelegenheid, Sociale Zaken
en Arbeidsmobiliteit

" We moeten er alles aan doen
om micro-ondernemers te
helpen vooruit te komen. Europa
kan het zich niet veroorloven om
talent te verspillen."
Het belangrijkste doel van Europa
is werkgelegenheid creëren en de
economische groei vergroten. In die
strategie spelen micro-ondernemers
een heel belangrijke rol. 85% van de
nieuw opgerichte ondernemingen zijn
micro-ondernemingen. Als we meer
banen willen, hebben we meer ondernemers nodig. Het is daarbij belangrijk
dat we de ondernemers met groeipotentieel helpen bij het uitbouwen
van hun zakelijke activiteiten.

Marie Degrand-Guillaud
Development and International Director, Adie

Corrado Ferretti, Voorzitter
van Per Micro, in Italië

"Adie is er trots op om bijgedragen te mogen te hebben aan
de oprichting en ontwikkeling van microStart. Onze enige
zekerheid was dat in België en Frankrijk (en net als elders in
de wereld) dankzij microkrediet honderden activiteiten en
banen gecreëerd werden. Minder zeker was dat een nieuwe
microfinancieringsinstelling dat zo snel in de praktijk zou
kunnen brengen. Zoals altijd kwam het erop aan om
- enerzijds - het evenwicht te bewaren tussen de universele
principes van het microkrediet (verstrekken van kleine
bedragen aan wie uitgesloten wordt van bankkrediet en
tegelijk een regelmatige aflossing van de lening verzekeren…) en anderzijds door zich aan te passen
aan de lokale context (bepalen van kredietbedragen, ontwikkelen van een specifiek
ondersteuningsaanbod en organisatie
van het vestigingsnetwerk).
Deze geslaagde operatie is vooral
te danken aan het team van vaste
medewerkers en vrijwilligers van
microStart en hun partners. Met
25 jaar ervaring in Frankrijk heeft
Adie een nuttige rol gespeeld,
maar zelf ook voordeel gehad
bij intensieve interactie met
microStart. Adie staat in ieder
geval klaar om nieuwe,
soortgelijke initiatieven in
Europa te ondersteunen."

De microfinancieringsinstelling
PerMicro bestaat sinds 2007 en
richt zich op gezinnen en ondernemers die geen beroep kunnen
doen op het bankencircuit.

Micro-financiering is een belangrijk
wapen in de oorlog tegen sociale
en financiële uitsluiting. Mensen uit
kwetsbare groepen worden maar al te
vaak onderschat, maar zijn zeker ook
potentiële ondernemers. We kunnen
het ons niet veroorloven om talent te
verwaarlozen.
Dankzij het Employment and Social
Innovation (EaSI) programma, dat loopt
van dit jaar tot 2020, komen er belangrijke budgetten vrij. Dankzij het
hefboomeffect zal het voor meer dan
500 miljoen euro financiering
toegankelijk maken voor micro-ondernemingen en sociale ondernemingen.
EaSI bouwt voort op het succes van de
Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit die financiering toegankelijk
maakte voor meer dan 30.000 achtergestelde micro-ondernemers, hielp

EMN en de uitdagingen voor microfinanciering in Europa?
“Ik denk dat we het huidige verstandige groeibeleid moeten
aanhouden en tegelijk nieuwe uitdagingen moeten aangaan,
zoals de coördinatie op Europees niveau van de werkzaamheden van financiële bemiddelaars op het vlak van commercieel en sociaal krediet.
De niet-financiële diensten moeten beter omschreven worden
en aangepast aan de nieuwe werkelijkheid – denk daarbij
vooral aan de vluchtelingenproblematiek – en financiële
voorlichting moet het kredietaanbod voorafgaan. De training
en mentoring van ondernemers moet perfect sporen met de
financiële dienstverlening. De context gaat veranderen wanneer binnenkort de klassieke banken op de markt komen. Die
worden aangetrokken door de garantiefondsen die onlangs
door de regering ter beschikking werden gesteld."
Concrete samenwerking tussen microStart en PerMicro?
"Ten eerste delen we dezelfde meerderheidsaandeelhouder,
BNP Paribas, waardoor er dus hetzelfde van ons verwacht
wordt. Bovenal delen wij de waarden die aan de basis van
onze werking liggen. Ten slotte wisselen we veel ervaring uit
op het werkveld, wat onze beide organisaties ten goede komt."

meer dan 60.000 banen creëren en
behouden in Europa.
De situatie voor microfinanciering in
Europa ziet er nog niet echt rooskleurig
uit. Micro-ondernemers ondervinden
vaak moeilijkheden bij het vinden van
financiering. We moedigen lidstaten
aan om programma's voor Europese
structuur- en investeringsfondsen te
gebruiken om microfinanciering nog
meer te steunen.

microfinanciering een belangrijk
onderdeel is in het stimuleren van
ondernemerschap in Europa en
het ondersteunen van mensen om
het meeste te maken van hun talent
en ambitie”.

Europa staat voor enkele grote sociale
uitdagingen. Er zijn bemoedigende
tekens van verbetering op de arbeidsmarkt, maar het niveau van werkloosheid bij jongeren en van langdurig
werkloosheid is nog steeds te hoog.
De vluchtelingencrisis bracht nieuwe
uitdagingen met zich mee. Marianne
Thyssen blijft dan ook optimistisch:
“Ik ben er sterk van overtuigd dat
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PARTNERS
Partners zijn belangrijk voor microStart.
Dat lijkt vanzelf te spreken, maar toch
leggen we er te weinig nadruk op. Onze
partners zijn niet altijd zichtbaar in onze
dagelijkse activiteiten en communicatie.
Ze zijn vaak enkel aanwezig op de achtergrond, soms zelfs niet meer dan via een
logo op de backcover van een activiteitenverslag. Publieke, private, particuliere,
financiële of operationele partners, klein
of groot: wat ze delen, is hun overtuiging over het nut van de werking van
microStart.
Partners kunnen diverse rollen opnemen.
Ze bieden financiële steun om een deel
van de werkingskosten van de organisatie te dekken, leveren vrijwilligers voor
coaching en stellen hun knowhow ter
beschikking. Vrijwilligers-coaches volgden bij Securex opleiding over sociale
zekerheid. microStart-adviseurs namen

Gregor Chapelle, Algemeen
Directeur van Actiris, de
Brusselse Gewestelijke Dienst
voor Arbeidsbemiddeling
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DOORSLAGGEVENDE
ONDERSTEUNING

deel aan opleidingen van BNP Paribas
Fortis.
Samenwerking met partners op het terrein is prioritair voor microStart. Het doel:
geïntegreerde opstarttrajecten aanbieden waarmee micro-ondernemers vlotter hun weg vinden. Voorbeelden zijn
Starterslabo, Job Yourself, SMart, maar
ook boekhouders, overheidsinstanties
die ondersteuning bieden aan ondernemers of werkzoekenden, OCMW’s ...
ze werken nu allemaal nauw samen met
microStart.
Ten slotte kan microStart rekenen op een
netwerk van antennes om informatie over
onze werking te verspreiden en kandidaat micro-ondernemers te helpen de
weg te vinden naar onze agentschappen.

Sandrino Graceffa,
Directeur van SMart

"De grootste troeven van microStart zijn dynamisme
en innovatie. De hele sector heeft er baat bij; zo worden
we samen sterker."
"Ik was gelijk onder de indruk van
hun dynamisme en hun concept rond
microkrediet. Ik beschouwde ze dan
ook onmiddellijk eerder als partner
dan als concurrent", vertrouwt Gregor
Chapelle ons toe als hij vertelt over
zijn reactie toen hij microStart in
2011 op de markt zag verschijnen.

Die mensen komen vaak uit een andere
economische cultuur en kunnen niet
wijs worden uit de ingewikkelde
Belgische administratie. microStart
heeft een drievoudige rol: ‘decoder',
coach en opleider. microStart voorziet dus in een behoefte die vooral
in Brussel duidelijk tot uiting komt.

"Het scheppen van de eigen werkgelegenheid heeft me altijd nauw
aan het hart gelegen. Ik ben voorstander van een socialezekerheidssysteem dat emanciperend werkt en
niet alleen bijstaand verleent, maar
ik geloof ook dat niet iedereen zijn of
haar eigen tewerkstelling kan creëren",
zegt hij. De grootste sterkte van microStart is hun knowhow om om te gaan
met nieuwkomers in België.

Sinds 1 januari 2015 zijn microStart
en Actiris partners in het kader van
het coachingprogramma voor het
scheppen van eigen tewerkstelling,
samen met 4 andere partners.
"Het is natuurlijk nog wat vroeg om
de balans op te maken, maar ik hoor
heel veel positiefs over microStart,
zowel over hun dynamisme als over
de kwaliteit van de begeleiding", zegt
hij verheugd.

SMart en microStart bieden verschillende diensten aan,
maar onze projecten lopen in grote lijnen gelijk: zoveel
mogelijk mensen helpen een inkomen te verwerven
uit eigen ondernemerschap
SMart werd opgericht in België in
1998 om kunstenaars te helpen
hun activiteiten te regulariseren met
een contract. Geleidelijk verruimde
dit aanbod naar andere domeinen
zoals journalistiek, architectuur,
IT, onderwijs... Vandaag is SMart
aanwezig in 9 Europese landen en
stelt het zijn businessmodel voor als
een echt alternatief voor individueel
ondernemerschap.
Voor Sandrino Graceffa help je
mensen in moeilijkheden op sociaal
vlak het beste door hen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen
aan projecten waarmee ze opnieuw
aan zelfvertrouwen winnen en zelfs
hun eigen job creëren.

microStart nam dan ook contact
met hem op.

"We vullen elkaar niet alleen aan,
ook onze teams zijn erg
complementair".
“Dat merk je al aan de manier
waarop ze samenwerken.
Bovenop de gezamenlijke diensten
die wij kunnen ontwikkelen,
zal onze samenwerking ook
een meer politieke vorm
aannemen in de vorm van
lobbywerk om nieuwe vormen
van werk en tewerkstelling breder
erkend te krijgen”.

"microStart kan ook een oplossing zijn voor de zelfstandigen
die aangesloten zijn bij Securex. Dat is één van de
boodschappen waar we in 2016 de nadruk op leggen."
De samenwerking met microStart
spoort perfect met de MVO-strategie (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen) die Securex uitrolt:
mensen helpen intreden of herintreden op de arbeidsmarkt. "Ik
geloof er echt in. Ik ben er altijd
van overtuigd geweest dat krediet
te moeilijk toegankelijk is voor wie
iets wil opstarten. microStart heeft
prachtig werk geleverd. Het zou
belachelijk geweest zijn om van
scratch te beginnen in plaats van
met hen samen te werken".
Securex biedt de coaches van microStart deskundige begeleiding en
stelt bedrijfsruimten ter beschikking
als ontmoetingsplek met de microondernemers. Het sociaal secretariaat leidt ook coaches op, die zelfs
mee de opleidingen kunnen volgen
die bestemd zijn voor de Securexmedewerkers. "En we ondersteunen
microStart bij het hr-beleid!."

Securex-vrijwilligers bieden gratis
hun ondersteuning aan. De tijd
die ze ter beschikking stellen van
microStart, komt bovenop hun
werkuren. Toch is er geen gebrek
aan vrijwilligers. "Het is heel erg
de moeite waard om mensen te
helpen en kennis te delen. Ik ben
trots en blij om met microStart
te mogen samenwerken! Het is
over de hele lijn een succes. Het
enthousiasme van de vrijwilligers
is indrukwekkend en aanstekelijk. "

Mathias
De Clercq
Eerste Schepen en
Schepen van Haven,
Economie en Ondernemen Stad Gent

“Het is van groot sociaaleconomisch
belang voor Gent dat er voldoende en
kwaliteitsvolle ondersteuning wordt aangeboden aan startende ondernemers. Als
stad voeren we al jaren een doorgedreven
startersbeleid om starters zo goed mogelijk
te ondersteunen. microStart vormt hierbij
een belangrijke partner, in het bijzonder
wat betreft het ondersteunen en
begeleiden van startende ondernemers
uit kansengroepen. Zo krijgt iedereen
in Gent de kans om met een eigen
onderneming te beginnen, ook wie over
weinig eigen middelen beschikt.
Vanuit het OCMW Gent en het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent
verwijzen wij, aanvullend aan onze
dienstverlening, potentiële starters met
beperkte eigen middelen door naar
organisaties als microStart. Daar krijgen
ze de nodige begeleiding en een duw in
de rug om hun droom te realiseren. Ondernemen is niet louter een kwestie van centen,
maar van voldoende lef, doorzettingsvermogen en goesting aan de dag te brengen
om die droom mogelijk te maken.
Ik dank microStart om samen verder werk te
maken van Gent als ondernemende stad.”

Securex is vast van plan om dit partnerschap nog verder te ontwikkelen.
"We hebben bijna 115.000 aangesloten zelfstandigen. Voor velen van
hen kan microkrediet een oplossing
zijn. Op die boodschap leggen we
in 2016 de nadruk".
Ingrid Van Mackelenbergh,
Director CSR bij Securex
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JAARREKENINGEN
In 2015 groeide het aantal toegekende
microkredieten met 50 % en de begeleidingsactiviteiten met 233 % dankzij een
geëngageerd team van werknemers en
vrijwilligers in de 5 microStart-kantoren.

FINANCIEEL VERSLAG
2015

Met een gemiddeld bedrag van 7,4 K EUR,
hebben 869 klanten een microkrediet
gekregen om hun beroepsactiviteit in
2015 op te starten of uit te breiden. Met
andere woorden, er werd 6,4 M EUR in
de economie geïnjecteerd.

(000 EUR)

(000 EUR)

Deze productie zorgde voor een stijging
van 85 % tot 8,1 M EUR van onze netto
uitstaande verliezen en heeft, in combinatie met de uitstaande bedragen,
837 K EUR (+90%) financiële inkomsten
opgeleverd.
Deze significante groei van de financiële
activiteit, die vooral toe te schrijven is aan
de commercialisering van mS Business+
op nationaal niveau, werd voor 100 %
gefinancierd door BNPPF voor respectievelijk 3 M EUR en 3,1 M EUR.

2011

2012

2013

2014

2015

In aanvulling op onze financiële activiteit, hebben 1230 (+75%) ondernemers
gratis gebruik gemaakt van coachingsessies die voor het merendeel gefinancierd werden door subsidies en schenkingen uit de publieke en private sector
voor een totaal bedrag van 704 K EUR,
dit is een stijging van 52 % ten opzichte
van 2014.

Subsidies		

Op de balans bestaan de geconsolideerde
activa vanaf nu voor 79 % uit leningen
aan klanten (buiten provisies voor waardevermindering), voor 8 % uit overige
vorderingen en voor 10 % uit liquide
middelen. De geconsolideerde passiva
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Schenkingen

bestaan voor 6 % uit kapitaal dat aangebracht werd door de aandeelhouders
en voor 94 % uit schulden op korte en
lange termijn om de toekenning van
leningen te financieren. Deze schulden
worden onderworpen aan een precieze

finetuning van actief en passief om de
afbetalingstermijnen van de klanten gelijk te laten lopen met de terugbetaling
van microStart aan haar financiers. Het
balanstotaal komt op 9,6 M EUR (+51%).

ACTIEF (in K€)
Vaste activa
I. Oprichtingskosten
II. Immateriële
vaste activa
III. Materiële
vaste activa

2015

2014

PASSIEF (in K€)

256

269

2

17

18

1
234

9

18

Vlottende activa

9.325

6.089

V. Vorderingen op
meer dan één jaar

4.731

2.105

VII. Vorderingen op
ten hoogste één jaar

3.601

2.437

IX. Liquide middelen

987

1.533

6

12

9.581

6.358

X. Overlopende
rekeningen
Totaal actief

Om dit resultaat te kunnen bereiken heeft
de microStart groep de kosten strikt
onder controle gehouden en 2,5 M EUR
(+26%) uitgegeven, met als voornaamste kost de lonen en sociale lasten (55%).
De risicolasten (provisies en verliezen)
bedragen overigens 14% en worden voor
5 % opgevangen door de garantie van
het Europees Investeringsfonds.

2015

2014

589

1.285

4.210

4.210

74

0

-770

-921

Voorlopig resultaat

-2.925

-2.004

Schulden

8.992

5.074

VIII. Schulden op
meer dan één jaar

6.284

1.672

IX. Schulden op ten
hoogste één jaar

2.707

3.223

1

178

9.581

6.358

Kapitaal
Kapitaalsubsidies

227

IV. Financiële
vaste activa

Eigen vermogen /
Sociaal Fonds

Resultaat

X. Overlopende
rekeningen
Totaal passief

BALANS OP
31 DECEMBER
2015 (000 EUR)

Loonkosten en sociale lasten
Externe kosten
Provisies en verliezen
Werkingskosten
Financiële lasten
Afschrijvingen

Zoals u kunt zien op de grafiek hiernaast, worden
deze kosten hoofdzakelijk gedekt door inkomsten
uit onze financiële activiteit (34%), door subsidies
en schenkingen voor de financiering van begeleidingsactiviteiten (28%) en door de aandeelhouders
die de groei van het project ondersteunen (31%).
Wat betreft het geconsolideerde resultaat, tekent
microStart een verlies van 770 K EUR op aan het
einde van 2015, wat een verbetering is van 151 K
EUR, hetzij +16%, ten opzichte van 2014. Dit resultaat werd mogelijk gemaakt door het engagement
en de inzet van het team en tal van partners!
Gesterkt door deze prestatie en met een strategisch
plan tot 2020 op tafel, concentreert microStart
zich nu op kapitaalsverhoging en diversifiëring
van (her)financieringsbronnen en garantiemechanismen om te blijven ijveren voor de economische
duurzaamheid van het project.

Aandeelhouders en partners
Subsidies en schenkingen
Andere producten
Zelffinanciering
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HOOGTEPUNTEN IN 2015

2/2

WEEK VAN HET MICROKREDIET 2015,
een dynamische editie met innovatieve nationale
en lokale evenementen, informatief en feestelijk,
maar vooral met een geweldige opkomst.

VERHUIS van het Brusselse agentschap
naar de nieuwe lokalen in de de Fiennesstraat.

16/3

TWEEDE ALGEMENE VERGADERING van microStart

20/4 Support vzw, gehost door partner BNP Paribas Fortis.
Meer dan 80 collega’s, vrijwilligers en partners
bespreken de uitdagingen van de toekomst.

microStart breidt GEOGRAFISCH uit door het
opstarten van antennes in Doornik,
Bergen, Kortrijk, Oostende en Sint-Niklaas.

APRIL
MEI

15/7 microStart rondt de kaap VAN 10 MILJOEN euro

aan verstrekte kredieten. Op naar de 100 miljoen!
Het Brusselse agentschap viert zijn 1000e microkrediet.

POW WOW MEETING ter voorbereiding van
het strategisch plan 2016-2020 met
werknemers, bestuurders, partners en klanten.

28/9

e
20/10 1 editie van DE EUROPESE DAG VAN

HET MICROKREDIET, georganiseerd door
het European Microfinance Network

1.230 MENSEN gefinancierd en begeleid door
microStart in 2015... hoeveel worden dat er in 2016?
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LES
VISIE CLIENTS
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.

AU CŒUR DU PROJET
DE MICROSTART

MEDIA
"'Voor mensen zonder veel geld die
toch iets willen bereiken, is het ideaal',
zegt Télésphore, microStart-klant."
Gazet van Antwerpen, 25/07/2015

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.

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.

"Met microleningen en gratis
begeleiding geeft microStart
personen met meer ideeën
dan geld, die niet terechtkunnen
in het klassieke bankcircuit,
de kans om hun eigen
onderneming op te starten"
Het Laatste Nieuws, 24/7/2015

"Onze lening werd in drie dagen
tijd goedgekeurd. Bij een bank
moet je daar vaak weken op
wachten en moet je ook nog
allerlei papieren voorleggen"

"BIJ MICROSTART HEBBEN ZE MIJ AANGEMOEDIGD EN GEHOLPEN IETS TE BEREIKEN"
Het Nieuwsblad, 25/7/2015

"ZE STAPTE NAAR DE ORGANISATIE MICROSTART.
‘DIE HIELP ME MET ALLES. BIJ DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL WAREN ZE VERWONDERD
DAT ALLES ZO GOED IN ORDE WAS’"
De Standaard, 28/7/2015
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Logos ? j’imagine qu’il va falloir ajouter
les AG insurance. D’autres ? et certains à
enlever????

In 2015 schonken zij ons hun vertrouwen:

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

Vind ons terug op

