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microStart is lid van:
Deze financiering wordt gesteund door de Europese Unie onder het garantie-instrument dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een EU-programma voor werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI)

2018 was voor microStart het jaar van consolidatie met daarbij duidelijk de focus op structurering,
meer dan op ontwikkeling. Het moge duidelijk zijn dat de kredietvraag zeker niet afneemt, integendeel.
microStart kende op het gebied van contracten een recordjaar, met meer dan 4.500 potentiële klanten die
contact opnamen met onze vijf agentschappen. Er werden 646 microkredieten uitbetaald, wat iets minder is
dan tijdens de twee voorgaande jaren. Alles samen werd meer dan 5 miljoen euro (30 miljoen euro sinds de
start van onze activiteiten in 2010) in de economie geïnjecteerd. Dit zorgde voor de creatie van meer dan 300
nieuwe jobs in 2018.
Ook onze begeleiding bleef hierbij niet achterwege: bijna 1.400 personen konden rekenen op onze 130
actieve vrijwilligers, via training, diverse expertises en/of coaching.
Vanuit extern oogpunt versterkte microStart zijn institutionele aanwezigheid en zijn partnerships.
In die zin geniet onze organisatie dus van een structurele ondersteuning van zowel de verschillende regio’s
alsook van de Federale Overheid. We overtuigden prestigieuze privépartners van onze aanpak en kregen hun
steun bij onze innovatieve acties, meer bepaald bij die met betrekking tot vluchtelingen en migranten. Wij
blijven er inderdaad van overtuigd dat de creatie van recurrente activiteiten een goede oplossing is voor deze
personen die ons meermaals verrassen met hun weerbaarheid en energie. Voor dit alles kunnen wij rekenen
op de uitgebreide steun van onze verschillende historische partners: in eerste plaats BNP Paribas Fortis,
alsook Adie, AG Insurance, Partena en het Europees Investeringsfonds, waarmee wij onlangs een nieuw
contract m.b.t garanties ondertekenden in het kader van het EaSi, opgezet door de Europese Commissie.
Daarbij dank aan iedereen: onze aandeelhouders, partners, vrijwilligers en personeelsleden die allemaal
bijdragen bij het opzetten van een echte solidariteit voor onze verschillende klanten.
Tot slot, een nieuw hoofdstuk in de evolutie van onze organisatie! Vanaf april 2019 zal Emmanuel
Legras Patrick Sapy opvolgen als Directeur Generaal. Wij wensen hem veel succes met deze belangrijke
nieuwe uitdaging.

Luc Haegemans

Olivier Brissaud
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Onze klanten in 2018
Acquisitiekanalen

Professionele situatie
Mond-aan-mond
Kantoren
PR
Via partner
Bestaande klanten
Reclame microStart

Origine klanten

Werknemer
Werkzoekende
Niet-actief
Zelfstandige

Activiteitensector
Afrika
Zuid-Amerika
Midden-Oosten & Centraal-Azië
Maghreb
Europa
Azië
België
Geboren in buitenland
Geen informatie

Ambachten
Bouwsector
Diensten
Snacks & restaurants
Kunst & cultuur
Agricultuur
Transport
Detailhandel
Verzorging & beauty

Opleidingsniveau

Basisonderwijs
Hoger onderwijs (kort)
Lezen/schrijven/tellen
Hoger onderwijs (lang)
Technisch onderwijs
Geen informatie

Klant: Salomé B.
Project: Kytoko Kytoko
Bedrag: € 6400
Kantoor: Luik

Klant: Bruno S.
Project: Histoire d’ongles
Bedrag: € 5300
Kantoor: Brussel

Inkomsten & Uitgaven
Inkomsten

Uitgaven

Interesten
Solidariteitsbijdrage
Subsidies en giften
Andere inkomsten

www.microstart.be

Personeel
Werkingskosten
Externe kosten
Financiële kosten
Afschrijvingen
Andere kosten

