


Het jaar 2020 zal voor de door microStart gefinancierde en onder-
steunde ondernemers een bijzonder moeilijk jaar zijn geweest, on-
geacht de sector waarin zij actief zijn. De economische en financiële 
gevolgen van de crisis, maar nog meer het gebrek aan zicht op het her-
stel, wegen zwaar op de overlevingscapaciteit van deze micro-onder-
nemers die de kern van onze economie vormen. 

Daarom pleit microStart voor een verdere versterking van de steun 
van de overheid, voor alle bedrijfssectoren, tot een echt herstel van 
de economische activiteit. microStart zet zijn missie ter bevordering 
en ondersteuning van het ondernemerschap voort. In deze tijden van 
crisis kan het starten van een bedrijf een contra-intuïtief idee lijken. 
Toch blijft de ondernemingszin van de Belgen intact, zoals blijkt uit de 
cijfers over de oprichting van bedrijven in ons land in 2020. 

Ondernemerschap is een oplossing voor integratie en toegang tot 
werkgelegenheid, maar meer dan dat, het is een drijvende kracht voor 
lokale economische ontwikkeling, de revitalisering van buurten en 
stadscentra, en een vector van sociale cohesie. Dat is wat we allemaal 
nastreven na deze moeilijke tijden. Omdat het belangrijker is dan ooit 
om steun en financiering te krijgen om zich voor te bereiden op en aan 
te passen aan het veranderende avontuur van het ondernemerschap, 
komen microStart en zijn partners in actie door van 22 tot 26 
februari de Week van de MicroStarters te organiseren. De hele week 
zullen er digitale workshops worden aangeboden, voor alle onderne-
mers in België, en in verschillende talen om ze voor zoveel mogelijk 
mensen toegankelijk te maken. microStart, dat sinds maart 2020 in 
zijn herstelplan onder Belgische ondernemers heeft gelanceerd, zal 
zijn financiële en niet-financiële diensten voorstellen die het aanbiedt 
om het economische herstel te ondersteunen.

VOORWOORD 

Emmanuel Legras, 
CEO van microStart
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MICROSTART
Het jaar 2021 kondigt het tienjarig bestaan aan van microStart. Sinds 
2011 biedt microStart financierings- en begeleidingsdiensten aan aan 
iedereen die een bedrijf wil oprichten of ontwikkelen en geen toegang 
heeft tot het reguliere bankkrediet.

microStart verdedigt het idee dat iedereen, ongeacht geslacht, af-
komst, professioneel parcours, academisch niveau of economische 
situatie, een onvervreemdbaar recht heeft op economisch initiatief.

OVER ONZE IMPACT
Sinds 2011



Elk jaar worden in België meer dan 100.000 bedrijven opgericht. 90% daarvan 
zijn micro-ondernemingen, ze vormen dus de long van de Belgische econo-
mie. Terwijl meer dan 60% van de oprichters van bedrijven aangeeft moeilijk-
heden te ondervinden om toegang te krijgen tot bankkrediet, verklaart meer 
dan 80% dat ze niet op de hoogte werden gebracht van andere mogelijke fi-
nancieringsoplossingen bij weigering van hun kredietdossier door de bank . 

Elk jaar financiert en ondersteunt microStart meer dan 600 ondernemers in 
België en de organisatie is daarmee de belangrijkste Belgische microfinan-
cieringsinstelling. 
Van de gefinancierde ondernemers zijn 45% starters. 23% van de personen 
die bij microStart komen aankloppen is werkzoekende en/of leefloontrek-
ker. microStart financiert ook bestaande ondernemers die hun zaak willen 
uitbouwen en ondernemers die moeilijkheden ondervinden om hun activiteit 
herop te starten na bijvoorbeeld een faillissement. 

MICRO-ONDERNEMERSCHAP 
HET HART VAN DE ECONOMIE, 
HET HART VAN DE RELANCE 

De initiatieven van de ondernemers die microStart begeleidt en/of financiert 
zijn even gevarieerd en uniek als de achtergrond en geschiedenis van ieder 
van hen. Toch hebben ze allemaal één ding gemeen: ondernemerschap. Zelfs 
zonder middelen en ongeacht leeftijd, geslacht of opleidingsniveau is het 
mogelijk een bedrijf op te richten.

In 2020 heeft microStart meer dan 4 miljoen euro in de Belgische economie 
geïnjecteerd en meer dan 2200 mensen ondersteund via gratis begeleiding 
en opleidingen. Om ondernemers tijdens dit buitengewoon moeilijke jaar te 
steunen, heeft microStart een grootschalig herstelplan opgezet. Dankzij dit 
plan konden de cashflowbehoeften van ondernemers ondersteund worden 
door systematisch een erelening (lening aan 0%, zonder borg) aan het mi-
crokrediet van microStart te koppelen. Op die manier werden meer dan 400 
leningen uitbetaald voor een bedrag van meer dan één miljoen euro. 

Hoewel de gezondheidscrisis die we doormaken een ongekende impact 
heeft op micro- en kleine ondernemingen, opent ze ook nieuwe perspectie-
ven.  Sommigen beslissen om hun ondernemersdroom eindelijk te realiseren. 
Anderen spelen in op de huidige behoeften en zien nieuwe opportuniteiten. 
Voor nog anderen is het ondernemerschap een noodzakelijke en creatieve 
strategie om hun eigen job te creëren na verlies van hun werk door de crisis.

Na een tumultueus 2020 waarin alle gewoonten in vraag werden gesteld, or-
ganiseert microStart samen met zijn partners van 22 tot 26 februari de Mi-
croStarters Week om de lokale ondernemers te ondersteunen om door de 
crisis te geraken, hun zaak te starten, uit te bouwen of te heroriënteren. 



Wij willen de aandacht vestigen op de vele initiatieven van de micro-ondernemers die 
ons elk jaar hun vertrouwen schenken en aan zoveel mogelijk mensen laten zien dat 
het creëren van een eigen baan een duurzame manier van integratie is. Omdat 2020 
geen jaar als alle anderen is geweest  voor ondernemers, willen wij de ondernemers 
die de crisis hebben doorstaan in de spotlights zetten. 

Als vertrouwenspartner voor ondernemers en jobcreators in België willen we dat elke 
(toekomstige) ondernemer op de hoogte is van onze diensten, nl. financiering tot 
25.000 euro en gratis ondersteuning bij het opstarten of uitbreiden van zijn of haar 
bedrijf.

De MicroStarters Week  is de belangrijkste jaarlijkse campagne rond het sensibiliseren 
en promoten van ondernemerschap. De campagne wordt georganiseerd door 
microStart met de steun van talrijke partners.

Dit jaar zal onze campagne door de gezondheidscrisis 100% digitaal plaatsvinden. Wij 
kijken ernaar uit om iedereen die het project, de overtuiging of de wil heeft om onder-
nemer te worden te ontmoeten van 22 tot 26 februari 2021. 

Meer dan 25 virtuele evenementen worden georganiseerd om de diensten van 
microStart te ontdekken, concreet startersadvies te krijgen, tips te bekomen om een 
microkrediet aan te vragen, uit te wisselen met andere ondernemers en onze teams te 
leren kennen: 

 •     Workshops, infosessies en panelgesprekken
 •      Thematische webinars over digitalisering 
 •      Zichtbaarheid in de media en een nationale postercampagne om meer bek   
        end heid te geven aan de diensten van microStart en micro-ondernemer  
        schap. 

DE MICROSTARTERS WEEK, 
WAAROM?

WAT IS DE MICROSTARTERS 
WEEK?



ONTDEK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA VAN DE 
MICROSTARTERS WEEK EN SCHRIJF JE SNEL IN:

PROGRAMME

PROGRAMMA

https://microstart.be/nl/nieuws/microstarters-week-2021


GETUIGENISSEN

“Afgelopen jaar heeft microStart mij enorm geholpen en een duwtje in de rug ge-
geven om mijn eigen zaak te starten, nl. een foodtruck met mediterraans eten.

Ik had dit idee al lang, maar door dit moeilijk en uitdagende jaar kwamen er veel 
obstakels op de weg. De coaching van Koen zorgde ervoor dat mijn idee concre-
ter en meer uitgewerkt werd, en ondertussen heb ik ook een lening gekregen 
van microStart. Hoewel dit geen gemakkelijk jaar is om van start te gaan kan ik 
toch mijn droom waarmaken en binnenkort mijn eigen foodtruck uitbaten.” 

NIHAN
micro-onderneemster en oprichtster foodtruck Veggyzond



Manager van een koffiebar, le Five Senses 

ANGELO

Een jaar geleden besloot ik mijn 
project te lanceren, een project 
dat me na aan het hart lag. Ik ging 
naar alle banken om financiering 
te vinden, maar geen van hen wilde 
me volgen. Dus belde ik 
microStart, en de deal ging meteen 
door. Ze aanvaardden mijn pro-
ject, besloten me te helpen en me 
te financieren. Dankzij microStart 
is mijn project geboren. De koffie-
bar Five Senses opent zijn deuren 
op 15 februari in Bergen. Gezien de 
huidige omstandigheden van de 
COVID-crisis heeft microStart mijn 
betalingstermijnen op twee maan-
den gebracht, waardoor ik mijn ac-
tiviteit zonder al te veel kosten kon 
aanvatten. 

Als vrijwilliger bij microStart kan ik mijn talenten en jaren-
lange ervaring in de financiële wereld ten dienste stellen 
van startende en gemotiveerde ondernemers. Op die ma-
nier ontmoet ik ook mensen die ik anders nooit zou tegen-
komen.
De Coach fungeert vooral als klankbord en wakkert de cre-
ativiteit en zelfredzaamheid van de starter aan wat zeker 
in deze woelige en onzekere Corona tijden van kapitaal be-
lang is.

VERA 
Vrijwilliger microStart sinds 2019



FABIAN MAINGAIN
Schepen stad Brussel

microStart helpt ondernemers in de stad Brussel, en meer in het algemeen in 
België, door hun projecten te financieren en hen te begeleiden. Na duizenden 
ondernemers in België te hebben ondersteund, heeft microStart een netwerk 
kunnen creëren en een echte expertise kunnen ontwikkelen. Het is deze exper-
tise en dit netwerk die wij, bij de stad Brussel, ter beschikking willen stellen aan 
Brusselse ondernemers die in 2021 van start willen gaan.



Partena Professional 

Een eigen bedrijf beginnen is een opwindende en bevredigende ervaring, 
maar ook veeleisend en vermoeiend. Van het project tot de rentabiliteit, van 
de eerste financiële opbrengsten tot de ontwikkeling, de vele te nemen stap-
pen vereisen een verscheidenheid van vaardigheden en het vermogen om de 
juiste keuzes te maken. Om het initiatief om een succesvolle onderneming 
op te starten concreet en motiverend te maken, ondersteunt en helpt Parte-
na Professional bedrijven en ondernemers om zich beter te organiseren, te 
financieren en te beheren. Dit is wat wij doen met microStart.

Gedeputeerde provincie Oost-vlaanderen

De provincie Oost-Vlaanderen heeft bijzondere aandacht voor de tewerkstelling 
van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondernemers uit deze doel-
groep die een zelfstandige activiteit willen ontplooien of willen groeien om hun so-
ciale positie te verbeteren, hebben geen of moeilijk toegang tot een bankkrediet.
MicroStart verlaagt de drempel tot ondernemerschap en geeft Oost-Vlaamse star-
ters en ondernemers een belangrijk duwtje in de rug.



www.microstart.be
welcome@microstart.be

+32 2 486 63 41


