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Het hefboomeffect 
deint uit

Wie Hefboom volgt, kent ons als een waardegedreven en resultaatgerichte organisatie. We zoe-
ken altijd naar de meest efficiënte aanpak. Wanneer dat zinvol is, zetten we in op samenwerking 
met externe experts, organisaties en overheden. Zo versterken we ons met kennis of middelen 
om een meerwaarde te realiseren voor de sociale economie, en ruimer. 

In 2016 hebben we op dat vlak nog een versnelling hoger geschakeld. We zetten maximaal in op 
cocreatie. Een buzzwoord, ja, maar ook een goede samenvatting van de ‘winst’ die we realiseren 
door de handen in mekaar te slaan.

In de eerste plaats waren we initiatiefnemer voor programma’s die ons toelaten om verschillende 
organisaties te begeleiden en om resultaten ruimer te delen. Zo werken we de ervaringen van 
16 welzijnsorganisaties rond werkbaar werk nu uit in een online tool, we trekken een traject rond 
geïnspireerd leiderschap, we zetten in op professionalisering in de starterslabo’s, …

In deze en andere projecten ervaren we dat organisaties meer dan ooit openstaan voor het uit-
wisselen van ervaringen en voor samenwerking. Ook wanneer samenwerking geformaliseerd 
moet worden, bijvoorbeeld in een fusietraject, staan we klaar met expertise. Zo droegen we in 
2016 graag bij tot de oprichting van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel. We 
begeleidden ook verschillende fusietrajecten binnen de sociale economie. 

Een tweede spoor waar we sterk voor gaan, is het uitdragen en delen van onze expertise. We 
deden dat met een professionaliseringstraject rond goed bestuur. En met het organiseren van 
lezingen en workshops over financiering, op maat van bijvoorbeeld de culturele sector, coöpera-
ties, de sociale economie of microfinanciering. 

Even belangrijk is de steun die we verlenen aan nieuwe netwerkinitiatieven, zoals de aankoop-
centrale CASE voor de sociale economie. 

Verder in dit verslag verneemt u meer over deze en andere initiatieven. Initiatieven die enkel 
dankzij onze aandeelhouders mogelijk zijn, zij zorgen immers voor middelen en draagvlak.

Eind 2016 brachten onze aandeelhouders middelen in voor een totaal bedrag van bijna 16,5 
miljoen euro, opnieuw een stijging ten opzichte van 2015. In 2016 mochten we bovendien 40 
nieuwe aandeelhouders verwelkomen.

Er zijn veel manieren om samen met onze aandeelhouders het Hefboomeffect vorm te geven, 
wij zetten alvast graag verder in op continuïteit en vernieuwing.

Dirk Dalle 
Directeur  
Afgevaardigd Bestuurder

Antoon Vandevelde 
Voorzitter
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Al naargelang de noden ondersteunde 
Hefboom Advies met de opmaak van 
het businessplan, het opstellen van het 
financieel plan of het opmaken van de 
statuten.  

De nieuwe coöperaties zetten in op 
diverse activiteiten:

▲▲ het beheer van 
vastgoedinfrastructuur in  
welzijn en zorg

▲▲ het vermarkten van diensten  
in welzijn en zorg

▲▲ cohousing
▲▲ de centralisatie van aankopen  
in de sociale economie.

‘Effectief hulpverlenen met goesting’ 
is een leer- en ontwikkelingstraject 
dat kadert in het ESF-project ‘innovatie 
door adaptatie’ dat Hefboom als pro-
jecthouder uitvoert in samenwerking 
met het Vlaams Welzijnsverbond, SOM 
federatie van sociale ondernemingen 
en LUCAS - Centrum voor zorgonder-
zoek en consultancy. 

Hefboomconsulenten Valérie Carrette 
en Jo Jespers organiseerden voor hulp-
verleners, begeleiders en teamcoaches 
workshops die uitnodigen om na te 

denken over het ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’ 
van hun job. Uit onderzoek blijkt dat 
het kennen van je professionele waar-
den, het beschikken over professionele 
expertise (onderbouwing, ervaring 
en intuïtie), een goede werkalliantie, 
voldoende feedback en reflectiemoge-
lijkheden en het kunnen creëren van 
hoop en verwachting bijdragen tot 
het welbevinden en de effectiviteit van 
de hulpverlening of begeleiding. In de 
workshops kwamen via een diversiteit 
aan werkvormen al deze facetten van 
hulpverlenen aan bod, naast thema’s 

die prominent leven in een team, zoals 
zelfzorg, burn-out, talentengericht 
werken, omgaan met agressie, ... 

De workshops vonden plaats in 16 
uiteenlopende welzijnsorganisaties: 
jeugdzorg, zorg voor personen met 
een beperking, algemeen welzijnswerk 
en kinderopvang. Op basis van deze 
rijke ervaring werkt Hefboom Advies in 
2017 een online tool uit waar teambe-
geleiders in de toekomst zelf mee aan 
de slag kunnen.

Zestien welzijnsorganisaties zetten in op hulpverlening met goesting

Hefboom Advies effende het pad voor 10 nieuwe coöperaties

Hefboom adviseert

CASE wil de sociale economiebedrijven helpen 
om kosten te besparen (aankopen), zodat ze meer 
middelen overhouden om te investeren in sociale 
tewerkstelling. Alle sociale economiebedrijven 
kunnen aansluiten bij CASE door aandeelhouder 
of lid te worden. Door zich te organiseren 
en samen overheidsopdrachten te plaatsen, 
kunnen de coöperanten en de leden betere 
aankoopvoorwaarden bekomen bij producenten en 
leveranciers van grondstoffen, gebruiksgoederen 
of machines. Bijkomend zorgt CASE voor tijdswinst, 
uitwisseling van knowhow en een vermindering van 
lasten en kosten.

 �www.case.vlaanderen
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De uitdagingen voor de social profitsector zijn divers:

▲▲ overheden introduceren nieuwe 
subsidiëringsystemen, 

▲▲ de organisaties moeten groeien in 
ondernemerschap en resultaten neerzetten, 

▲▲ klanten verwachten meer dan ooit een 
kwaliteitsvolle dienstverlening op maat en

▲▲ medewerkers vragen betrokkenheid en 
werkbaar werk.

Hefboom Advies heeft een lange traditie in de 
ondersteuning van organisaties in leiderschap en 
management.

Om in te spelen op actuele noden, benadrukten we in 
2016 volgende aspecten in onze werking:

▲▲ We helpen organisaties om hun missie beter te 
realiseren, ook met minder middelen.

▲▲ We begeleiden organisaties bij de opbouw van 
een nieuw strategisch plan.

▲▲ We geven organisaties meer inzicht in hun 
financiële cijfers.

▲▲ We versterken de samenwerking tussen 
directie en raad van bestuur.

▲▲ We zoeken met medewerkers naar werkbaar 
werk.

▲▲ We verkennen samenwerking- en 
fusieplannen en werken ze verder uit.

▲▲ We zoeken samen met organisaties naar nieuwe 
markten en activiteiten.

Kerncijfers 2016

Overheden en 
middenveldorganisaties

10

Sociaal-cultureel werk

4

Sociale economie

38

Welzijnssector

34

In 2016 voerde Hefboom Advies 86 adviesopdrachten uit bij 70 organisaties.

2016 stond in het teken van …
Verbindend leiderschap en sterk management
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In het institutioneel complexe en 
cultureel diverse Brussel is het voor 
gezondheids- en welzijnsorganisaties 
niet vanzelfsprekend om zich stevig 
op de kaart te zetten.

Daarom vroeg de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie Hefboom 
om samen met de betrokken 
ondersteuningsorganisaties een 
plan uit te werken voor harmonisatie 
en integratie. Hefboom begeleidde 
de gesprekken in de organisaties, 
tussen de organisaties en met de 
betrokken overheden en formuleerde 

nieuwe opdrachtenclusters en een 
organisatiestructuur voor de toekomst. 
De conceptnota die hieruit volgde, werd 
goedgekeurd door de betrokken raden 
van bestuur, de Vlaamse overheid en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

In een tweede fase begeleidde 
Hefboom het fusieproces tussen drie 
ondersteuningsorganisaties:
Het Punt, de Brusselse Welzijns- en 
Gezondheidsraad en het Kenniscen-
trum Woonzorg Brussel. In een aantal 
werkgroepen werden de financiële en 
juridische consequenties van de fusie 

onder de loep genomen. Een intensief 
traject met alle teamleden en met de 
raden van bestuur mondde uit in een 
nieuwe missie, visie en strategische 
doelstellingen. De strategie werd ver-
taald in operationele doelstellingen en 
in een actieplan voor 2017. 

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe 
organisatie, het Kenniscentrum Welzijn, 
Wonen en Zorg, een feit. Hefboom 
zal deze organisatie in 2017 verder 
ondersteunen bij het uitwerken van een 
meerjarenplan en bij het harmoniseren 
van de arbeidsvoorwaarden. 

Met nieuwe concepten zoals zorg 
op maat, verandert er heel wat voor 
welzijnsorganisaties. Verschillende 
organisaties grepen de veranderingen 
aan als een kans om samen met Hefboom 
Advies werk te maken van een grotere 
betrokkenheid en een grotere autonomie 
en zelfsturing voor medewerkers. 
Hefboom nam hierbij de rol op van coach 
en klankbord. Samen met de interne 
projectleiders werden bijvoorbeeld 
workshops voorbereid en geëvalueerd. 
Hefboom begeleidde organisaties ook 
om de grotere autonomie voor de 
medewerkers te vertalen naar een nieuwe 
rol voor de leidinggevenden. 

Hefboom stond mee aan de wieg 
van het Brusselse Kenniscentrum 
Welzijn, Wonen en Zorg

Anders 
Organiseren
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Goed bestuur in Welzijn en 
Sociale Economie
Op vraag van de Vlaamse overheid werkte Hefboom in 
2016 actief mee aan het formuleren van “Aanbevelingen 
goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties”. Dit zowel 
voor social profit organisaties, als voor profitorganisaties en 
vennootschappen. 

Daarnaast startte Hefboom een traject op rond goed be-
stuur binnen de sociale economie. Socialeeconomie.be gaf 
de opdracht en de Vlaamse minister van Sociale Economie 
zorgde voor de financiering. Hefboom werkt samen met 
Curia en Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen. 
Het traject voorziet in 2017 in twee collectieve sessies, 20 
screenings en 10 individuele begeleidingen op het vlak 
van goed bestuur.

=	Maak op de volgende pagina kennis met  
BWZ Klein Brabant, een van de deelnemers. 

De integratie van vluchtelingen 
op de Europese arbeidsmarkt
Uit diverse studies blijkt dat mentoring een belangrijke 
bijdrage vormt tot de integratie van vluchtelingen op de 
arbeidsmarkt. Hefboom nam in 2016 het initiatief voor 
het uitwerken van een transnationaal ESF-project, dat op 
de valreep van 2016 door het ESF-Agentschap is goedge-
keurd. Hefboom zal in samenwerking met HIVA KU Leuven, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Zweedse, Duitse en 
Finse partners een duurzaam mentoringmodel ontwikke-
len dat vluchtelingen, ook laaggeschoolde vluchtelingen, 
ondersteunt bij hun integratie op de arbeidsmarkt. In de 
voorbereidende fase bezochten Hefboomconsulenten 
Stephanie Bonnave en Valérie Carrette verschillende goede 
mentoring-praktijken in Zweden. Hefboom ontving in 
september de Duitse partner, die mee de basis legde voor 
een transnationaal partnerschap. 

Inspirerend en 
geïnspireerd leiderschap in 
welzijnsorganisaties
Begin december 2016 werd de aftrap gegeven van een 
traject “inspirerend en geïnspireerd leiderschap voor het 
middelmanagement van welzijnsorganisaties”. Hefboom-
consulenten Valérie Carrette en Katrien Seynaeve ontvin-
gen een twintigtal teamverantwoordelijken, coördinatoren 
en teamcoaches tijdens een eerste workshop waarin de 
krachtlijnen voor verdere aanpak in 2017 werden bepaald. 
Hefboom zal dit traject in 2017 stap voor stap verder ont-
wikkelen zodat het nauw aansluit bij wat zich aandient in 
de organisaties waar de deelnemers werken.

Professionalisering van de 
coaching in de Starterslabo’s
De inbreng van coaches is een belangrijke schakel in de 
begeleiding van kandidaat-ondernemers bij het opzetten 
en uitbouwen van een duurzame onderneming. Hefboom 
werkte een traject uit voor coaches dat bestaat uit zes 
workshops en twee intervisiemomenten.  

Een eerste workshop vond al plaats in 2016. Tijdens een 
ervaringsoefening werden de coaches geconfronteerd  
met de (grensverleggende) uitdagingen die het onder-
nemerschap kan stellen. In 2017 komen andere aspecten 
aan bod, zoals financiële soliditeit, samenwerking tussen 
kandidaat-ondernemers en coachende vaardigheden via 
de solution focused methode. 

Het ondersteuningstraject voor de professionalisering van 
de coaching in de Starterslabo’s kwam tot stand vanuit so-
cialeeconomie.be, en wordt gefinancierd door de Vlaamse 
overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale 
Economie. Het traject wordt uitgevoerd in samenwerking 
met Ilfaro, Brein & Branie en Stretch-it vzw.

In 2016 gingen diverse 
innovatieve projecten van start
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stelt 225 mensen tewerk in de 
verpakkingsindustrie. Het bedrijf 
biedt een breed assortiment aan 
verpakkingsmogelijkheden voor 
klanten in diverse sectoren. Maar 
precies daar knelde het schoentje.

Gedelegeerd bestuurder Bruno De 
Maeyer: ‘Bij de uitvoering van elke spe-
cifieke opdracht waren we doorgaans 
tevreden over de gevolgde procedure 
en het eindresultaat. Maar dat vertaal-
de zich niet altijd in de maandcijfers. 
Niet geheel tot onze verrassing lag het 
rendement soms lager dan verwacht. 
De manier waarop omslagsleutels met 
betrekking tot overhead en afschrij-
vingen benaderd worden, is daarbij 
natuurlijk doorslaggevend. Daarboven-
op heeft de implementatie van een 
nieuw softwaresysteem de registratie 
van een aantal activiteiten en handelin-
gen bemoeilijkt. Tijd dus om te bepalen 
welke datapunten cruciaal zijn om 
volledige transparantie te bekomen 
met betrekking tot operationele rende-
menten voor binnen- en buitendien-
sten afzonderlijk, voor de verschillende 
sectoren, per klant, …

 Dit project raakte aan de kern van onze 
bedrijfsvoering. Daarom deden we een 
beroep op deskundige begeleiding 
door Hefboom Advies. Consulent Kris 
Stevens begeleidde ons gedurende 
vier maanden om tot een juiste analyse 
en besluitvorming te komen. 

Zo beslisten we om uurregistratie terug 
in te voeren en te verfijnen. Dat vroeg 
discipline van alle betrokkenen, maar 
we leren hier natuurlijk veel uit. Kris 
ontwikkelde een haalbaar model om 
voor elk project verschillende parame-
ters te onderzoeken, en dat laat ons toe 
om per activiteit gericht bij te sturen. 
Meer algemeen introduceerden we 
een nieuwe kostenverdeling. Het is 
belangrijk om alle kosten, denk aan af-
schrijvingen van gebouwen en machi-
nes, lonen en overhead op een goede 
manier te verdelen over de projecten. 
Daar was marge voor verbetering. 
Maar de belangrijkste vernieuwingen 
situeren zich op de lange termijn. We 
beslisten om sommige activiteiten af te 
bouwen en om te investeren in nieuwe 
segmenten. Die flexibiliteit is zeer be-
langrijk in de concurrentiële omgeving 
waarin we werken. 

Slotbeschouwing? 

De keuze voor Hefboom lag voor de 
hand. We hebben een langlopende 
relatie, en dat voor uiteenlopende pro-
jecten. Voor de financiering van onze 
zorgvoorziening Flegado klopten we 
bij Hefboom aan voor een lening. En 
recent stapten we mee in het begelei-
dingstraject rond Goed Bestuur.

= zie kader

Maar we kijken ook bijzonder tevreden 
terug op de voorbije samenwerking. 
De analytische en gestructureerde aan-
pak van Kris bood vertrouwen. Tijdens 
ons maandelijkse managementoverleg 
grijpen we nog steeds terug naar zijn 
rapporten.’

 �www.flexpack.be

 �www.flegado.be

Individueel begeleidingstraject Goed Bestuur
In het voorjaar van 2017 
realiseert BWZ Klein Brabant, 
waar Flexpack en Flegado deel 
van uitmaken, een personele 
unie met een zorgvoorziening 
in de buurt. Intussen lopen 
ook gesprekken met andere 
organisaties, met het oog op 
de realisatie van een grotere 
netwerkorganisatie. En dat leidt 
natuurlijk tot pertinente vragen. 

Hoe laten we verschillende 
organisaties best samenwerken? 
Binnen welke juridische 
structuur? Hoe behouden 
we een slagkrachtig bestuur 
waarbinnen de eigenheid van 
elke deelnemende partner 
aan bod kan komen? Wat 
betekent dit alles op het vlak 
van erkenning en subsidiëring? 
Gedelegeerd bestuurder  Bruno 

De Maeyer is ervan overtuigd 
dat deelname aan dit individueel 
begeleidingstraject rond goed 
bestuur tot waardevolle inzichten 
zal leiden. In de eerste plaats 
voor het eigen project, maar 
nadien ook ruimer voor andere 
geïnteresseerde organisaties. 

= Meer over het project  
Goed Bestuur op pagina 9

Op zoek naar een grotere 
toegevoegde waarde
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Hefboom financiert
In 2016 konden sociale 
ondernemingen met sterke 
balansen aan zeer interessante 
rentevoeten lenen bij reguliere 
banken. Hefboom was niet altijd 
de goedkoopste financier, maar 
slaagde erin om trouwe klanten 
te behouden en een 15-tal nieuwe 
klanten aan te trekken.

Hefboom biedt dan ook meer dan 
louter kredietverstrekking. Met ons 
sterk netwerk en onze financiële 
expertise maken we het verschil, voor 
individuele klanten én voor de ruime 
social profitsector in haar geheel.

Hefboom biedt kansen aan 
meer risicovolle initiatieven  

Wat Hefboom onderscheidt van klas-
sieke financiers, is de bereidheid om 

mee te denken met vernieuwende en 
daarom op het eerste zicht soms meer 
risicovolle initiatiefnemers. Met een 
goede analyse en opvolging van de 
dossiers, beperken we de risico’s zoveel 
mogelijk. 

Natuurlijk vragen ook wij een waar-
borg. Dat kan bijvoorbeeld via een 
hypotheek, of via het in pand nemen 
van subsidies. Soms zijn er waardevolle 
initiatieven die geen borg kunnen in-
brengen. Daarom zijn we aangesloten 
bij NV Waarborgbeheer, een instrument 
van de Vlaamse overheid, onder de 
vleugels van Participatiemaatschappij 
Vlaanderen. Via die weg worden een 
aantal projecten gewaarborgd. 

Gelukkig loopt het maar zeer zelden 
mis. Om de aandeelhouders van Hef-
boom cvba te beschermen, beschikt 
Hefboom vzw toch ook over een – wel-
iswaar beperkt -  eigen waarborgfonds.

Hefboom trekt externe 
middelen aan 

Sinds 2009 kunnen erkende financiers 
een beroep doen op middelen van het 
sociaal investeringsfonds (SIFO). Het 
SIFO werd door de Vlaamse regering 
opgericht ter vervanging van het 
federale Kringloopfonds, dat in een 
uitdoofscenario werkt. 

Eind 2016 heeft Hefboom voor 
€ 1.601.334 aan cofinanciering vanuit 
het SIFO gerealiseerd. In totaal betrok 
Hefboom al € 15.339.791 uit het SIFO. 
Daarmee is Hefboom de grootste 
afnemer uit dit fonds.

Voor grote dossiers doen we ook 
beroep op cofinanciering van reguliere 
banken of van onze Waalse collega  
Crédal. Het Kringloopfonds beheert 
nog € 2.381.329 aan Hefboom verstrek-
te kredieten,  tegenover € 2.673.320 
eind 2015.

In 2016 werd Hefboom regelmatig 
gevraagd om expertise inzake 
financiering en het financierings-
aanbod te delen:

In 2015 liet minister Sven Gatz de 
mogelijkheden van aanvullende 
financiering voor de cultuursector 
in Vlaanderen onderzoeken. In 
februari 2016 werden de conclu-
sies en de aanbevelingen van dit 
onderzoek aan cultureel Vlaan-
deren voorgelegd tijdens een 
sectorevenement rond aanvullen-
de financiering in de Koninklijke 
Bibliotheek te Brussel. Hefboom 
Financiering gaf hier een presen-
tatie over de manier waarop Hef-
boom de sociale economie finan-
ciert en microkredieten verschaft. 
Na afloop van deze inspirerende 
uiteenzetting vond een tiental 
organisaties uit de cultuursector 
de weg naar Hefboom met vragen 
rond financiering.

In het voorjaar van 2016 maakte 
Hefboom in opdracht van de 
Vlaamse minister van Sociale 
Economie een inventaris met 
financieringsmogelijkheden voor 
de sociale economie. De inventaris 
is te vinden op deze website:

 �www.socialeeconomie.be.

In het verlengde van deze op-
dracht organiseerde Hefboom een 
workshop over financiering voor 
de sociale economie. Dat bleek 
een schot in de roos. Na enkele 
dagen werd het maximaal aantal 
deelnemers bereikt. Een 20-tal 
deelnemers werd in de voormid-
dag gegidst door het aanbod van 
financiering dat bestaat voor de 
sociale economie. In de namiddag 
werden de financieringsvormen 
getoetst aan praktijkcases.

In het najaar van 2016 kreeg 
Hefboom de opdracht om in 
2017 workshops te organiseren 
over ‘financiële soliditeit’ en over 
‘financieringsmogelijkheden voor 
burger- en werknemerscoöpe-
raties’. Deze workshops kaderen 
in de COOPLAB workshopreeks, 
een reeks van 11 workshops 
speciaal voor startende burger- of 
werkerscoöperaties. Het traject 
is er voor coöperaties die hun 
werking willen versterken. Ook dit 
is een opdracht op initiatief van 
socialeeconomie.be, gefinancierd 
door de Vlaamse overheid in 
opdracht van de Vlaamse minister 
van Sociale Economie.

En op 21 november 2016 organi-
seerde Hefboom een workshop 
over financiering voor de Sociale 
Economie, ditmaal op vraag van 
de Provincie Limburg.

Hefboom deelt expertise in financiering
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Kerncijfers 2016

€ 22.917.600

Het totaal bedrag aan uitstaande 
financieringen (korte en lange termijn)  

op 31.12.2016. 

€ 1.477.374 € 2.500.000 € 12.910.092 € 2.948.191 € 393.436 € 1.349.750 € 1.200.136 € 106.226

participaties achtergestelde 
leningen

investerings- 
kredieten

bedrijfs- 
kapitaal- 
kredieten

overbruggings-
kredieten

impuls- 
kredieten

onroerende 
goederen 

bestemd voor 
verkoop

kredieten op 
vervaldag

Hefboom participeert als aandeelhouder in 28 
verschillende ondernemingen. Dit voor een globaal 
bedrag van € 1.477.374. Het gaat om coöperatieve 
ondernemingen, startcentra sociale economie, 
activiteitencoöperaties, organisaties rond sociale 
huisvesting, groene energie of (micro)financiering. 
Hefboom heeft ook een belangrijke participatie in 
Trividend, het Vlaams participatiefonds voor de sociale 
economie, dat op zijn beurt risicokapitaal verschaft aan 
sociale economie ondernemingen. 

In het merendeel van de ondernemingen en organisaties 
waarin Hefboom participeert, wordt ook een 
bestuursmandaat of een ander engagement opgenomen.

In 2016 werden 
er 49 dossiers 
gecontracteerd voor 
een totaalbedrag van

€ 6.227.560

In totaal gaat het over 
443 verschillende 
dossiers, inclusief 214 
impulskredieten. 

49

443



he
fb

oo
m

  J
AA

RV
ER

SL
AG

 2
01

6

14

Weerwerk geeft mensen met 
een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt kansen om opnieuw 
aan de slag te gaan. Wie ‘weer 
werkt’ heeft even stilgestaan, maar 
is dankzij een goed begeleid traject 
ook weer in gang geschoten. 
De begeleiders zetten ook in op 
attitudevorming. Wie hier een 
tijdje meedraait, leert ook om  
‘weerwerk’ te bieden wanneer het 
om welke reden ook even tegenvalt 
op de werkvloer.

Weerwerk ontplooit haar activiteiten 
vanuit kantoren in Antwerpen en Gent. 
Diverse opdrachten behoren tot het 
takenpakket: groenbeheer, renovatie-
projecten, het opruimen van zwerfvuil 
en het onderhoud van industriële 
terreinen, … De medewerkers van 
Weerwerk voeren zowel opdrachten uit 
voor overheden en ondernemingen als 
voor particuliere klanten. 

Weerwerk is een sociale werkplaats die 
gegroeid is uit De Sleutel. De Sleutel is 
al decennialang actief op het vlak van 
drugshulpverlening en re-integratie 
in de samenleving. Werk vormt hierbij 
een belangrijk aspect. 

Weerwerk stelt op continue basis een 
honderdtal mensen tewerk met een 
drugsverleden, en nog eens zoveel 
mensen die genieten van een leefloon 
of deelnemen aan arbeidszorgtrajec-
ten. Via Weerwerk vinden jaarlijks tal 
van mensen de weg naar reguliere 
tewerkstelling.

De werknemers van Weerwerk moeten 
voortdurend de baan op om werken 
uit de voeren bij diverse klanten. Dat 
brengt specifieke uitdagingen met zich 
mee.

‘In ons financieel plan gaat 
er veel aandacht naar het 
up to date houden van 
ons rollend materieel, 
denk aan camionetten 
voor de ploegen, 
heftrucks, zitmaaiers, 
aanhangwagens, … 
Elke aankoop wordt 
afgeschreven op een 
periode van vijf jaar, en na 
zeven jaar vervangen. We 
brengen hiervoor zo’n 15% 
eigen middelen in, de rest 
wordt gefinancierd via een 
krediet bij Hefboom.’ 

Lucien Van Dyck
Financieel-administratief coördinator

Waarom kiest Weerwerk 
voor Hefboom als vaste 
financieringpartner? 

Lucien Van Dyck: ‘Ik ben hier nu drie 
jaar aan de slag en zet de traditie om 
samen te werken met Hefboom graag 
verder. Dus ook in 2016 klopte ik aan 
bij Hefboom. Hefboom biedt ons een 
zeer goede service, en dat rond alle as-
pecten van de samenwerking, gaande 
van het indienen van een aanvraag,  
het opstellen van het contract tot de 
opname van middelen. Het vlotte en 
persoonlijke contact met Hefboom, 
speelt ook een grote rol in onze posi-
tieve waardering. In goed vertrouwen 
kunnen samenwerken, is altijd belang-
rijk. En dat geldt wat mij betreft des te 
meer voor financiële dienstverlening.’

Maatwerkbedrijf 
Weerwerk heeft zijn 
naam niet gestolen
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MAAK KENNIS MET DE VOORZITTERS VAN ONZE KREDIETCOMITÉ’S

De kredietconsulenten van 
Hefboom vormen het eerste 
aanspreekpunt voor organisaties 
met financieringnoden. Maar 
achter de schermen speelt 
ook het kredietcomité een 
belangrijke rol. Hier wordt 
beslist over grotere aanvragen. 
In dit kredietcomité zetelen 
naast de kredietconsulenten 
en de gedelegeerd bestuurder 
van Hefboom ook vier externe 
deskundigen. Luc-Martin Vanhees, 
lid sinds 2008 en nu al drie jaar 
voorzitter, leidt de werking van het 
kredietcomité in goede banen. 

‘Ik heb een professioneel verleden in 
de financiële sector, en was al voor 
mijn engagement binnen Hefboom 
actief als bestuurder in een onderne-
ming van de sociale economie. Ik wist 
dus waar ik aan begon. Toch werd – en 
word ik nog altijd – aangenaam verrast 
door de dossiers die in het kredietco-
mité op tafel komen.

Wie bij Hefboom aanklopt, doet dat 
vaak omdat het dossier door reguliere 
financiers als te risicovol wordt inge-
schat. Toch kennen wij weinig tot geen 
probleemdossiers. Ik zie daarvoor twee 
redenen:

▲▲ De sociale ondernemers die ons een 
plan voorleggen, zijn zeer gedreven. 
Ze gaan tot het uiterste en zullen 
hun project niet in de steek laten 
wanneer het moeilijk loopt. 

▲▲ De kredietconsulenten van Hefboom 
stellen elk dossier op met grote 
kennis van zaken. Ze ondersteunen 
aanvragers om alle nodige 
elementen te verzamelen en leggen 
het dossier pas voor wanneer ze er 
zelf in geloven. 

Dit neemt niet weg dat we binnen het 
kredietcomité alert blijven. We zien 
mee toe op de technische aspecten 
van elke aanvraag, denk aan waar-
borging, balans, inkomsten, … En 
daarnaast gaan we na of de aanvragers 
met hun project bijdragen tot meer 
duurzaamheid en sociale rechtvaardig-
heid, conform de missie van Hefboom. 

De beslissingen in het kredietcomité 
worden collegiaal genomen, soms na 
een pittige discussie. De openheid die 
we aan de dag leggen, is trouwens 
kenmerkend voor de hele werking 
van Hefboom. Ik ben nu bijna tien 
jaar actief binnen Hefboom. Het was 
soms een bewogen periode, met als 
uitschieter natuurlijk de financiële crisis. 
Hefboom heeft moeten delen in de 
klappen. Maar dankzij een goede en 
verstandige spreiding van investerin-
gen en een transparante houding, ook 
naar aandeelhouders, heeft Hefboom 
die moeilijke periode relatief makkelijk 
achter zich kunnen laten. 

Intussen is geld lenen goedkoper dan 
ooit. Ook sociale ondernemingen kun-
nen makkelijker dan vroeger terecht 
bij banken. Dat is een goede zaak. 
Gezonde concurrentie kan er maar toe 
leiden dat sociale initiatieven voordelig 
kunnen lenen. De professionalisering 
van de sector, waaraan Hefboom met 
adviesverlening actief heeft bijgedra-
gen, zorgt er ook voor het manage-
ment van de ‘zachte’ sectoren als een 
volwaardige partner in gesprek kan 
gaan met de financiële sector.

Maar we moeten niet naïef zijn. 
Wanneer de rente stijgt, zal dat snel 
weerslag hebben op het beleid van de 
banken. En dan moet Hefboom er als 
vanouds staan om financieringsnoden 
op te vangen.  Hefboom moet een 
langetermijnbeleid voeren. Met het 
kredietcomité dragen we daar graag 
toe bij. ‘

Het financieringbeleid  
van Hefboom: schokbestendig

Luc-Martin Vanhees
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De goedkeuring van een 
Impulskrediet gebeurt door het 
kredietcomité Impulskredieten, 
onder voorzitterschap van  Erik 
De Smedt. Erik startte zijn carrière 
in de financiële sector, en heeft 
gaandeweg een rijke ervaring 
opgebouwd in de begeleiding van 
grote en kleine organisaties naar 
duurzaam ondernemerschap. Hij 
was van bij het begin betrokken 
bij de inspanningen van Hefboom 
om financiering via microkredieten 
uit te bouwen. Initieel gebeurde 
dit samen met de federale 
Participatiemaatschappij. Toen 
deze hiermee stopte in 2012 
ondersteunde hij Hefboom om 
Impulskrediet zelf uit te bouwen.

De jongste 10 jaar ging de 
interesse voor zelfstandig 
ondernemerschap in  
stijgende lijn

‘Ondernemen is inderdaad hip. In het 
straatbeeld duiken steeds nadrukke-
lijker sympathieke en vernieuwende 
zaken op, zoals bijvoorbeeld pop up 
shops en de repair cafés. Zo ontstaat 
misschien de indruk dat iedereen met 
een leuk idee een zaak kan starten. 
Niets is minder waar. 50% van het to-
tale vermogen in ons land is van 10% 
van de bevolking. Zeer veel mensen 
die de ambitie hebben om een zaak 
te starten, beschikken niet over het 
nodige startkapitaal. En dan is er een 
groep die omwille van verschillende 
redenen niet terecht kan bij de bank: 
mensen die zelf geen reserves meer 
hebben, die al een faillissement 
achter de rug hebben of lang werk-
zoekend zijn, vluchtelingen die hier 
een bestaan willen uitbouwen, … Im-
pulskrediet is nodig om ondernemer-
schap binnen het bereik te brengen 
van deze groepen mensen.’

Een terugblik op  
5 jaar Impulskrediet

Erik De Smedt
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Tussen 2012 en 2016 
verdubbelde het aantal 
aanvragen voor Impulskrediet 

‘Dit toont aan dat Impulskrediet terrein 
wint. Hefboom wil deze dienstver-
lening verder uitbouwen. Maar wat 
vooral telt, is de manier waarop 
kandidaat-kredietvragers onthaald en 
bejegend worden. Het is natuurlijk 
de bedoeling deze kredietverlening 
sterk uit te bouwen, want veel mensen 
hebben een  inkomen nodig en zien 
mogelijkheden om dit als zelfstandige 
op te bouwen, maar vinden niet het 
nodige kapitaal. Het is belangrijk om 
de ondernemerskwaliteiten van deze 
kwetsbare starters en de haalbaarheid 
van hun project zo correct mogelijk in 
kaart te brengen. Kandidaten moeten 
een degelijk plan voorleggen voor ze 
effectief een  krediet kunnen krijgen. 
De mens- en resultaatsgerichte aanpak 
van Impulskrediet is uniek en absoluut 
niet te vergelijken met de louter ratio-
nele en commerciële benadering van 
andere kredietverstrekkers.’

Het aantal ingediende dossiers 
steeg minder spectaculair

‘Dat is een bewuste strategie. De 
consulenten zetten zich enorm in om 
de juiste mensen aan te moedigen om 
een aanvraag in te dienen. Zij zorgen er 
ook voor dat alleen volwaardige onder-
nemersplannen worden voorgelegd 
voor beoordeling door het kredietco-
mité. Maar dan nog, het gaat altijd om 
aanvragen met een of meer specifieke 
knelpunten. De verantwoordelijkheid 
van het kredietcomité is daarom 
erg groot. Wanneer wij een krediet 
toekennen voor de uitbouw van een 
zaak die op termijn toch niet leefbaar 
is, vergroten we de problemen alleen 
maar voor de aanvrager. Maar langs de 

andere kant willen we echt wel voor-
zien in kansen voor mensen die elders 
uit de boot vallen. Het kredietcomité 
vergadert daarom vaak op het scherp 
van de snee. Elk dossier wordt gewikt 
en gewogen. Waar mogelijk en nodig 
adviseert het comité om de aanvrager 
te laten begeleiden door een vrijwil-
liger.’ 

261 ondernemers konden aan 
de slag dankzij Impulskrediet

‘Het kredietcomité wil bijdragen tot de 
emancipatie van kansengroepen. We 
streven naar gelijke kansen voor wie 
weinig middelen heeft, en we zetten 
in op een grotere zelfstandigheid 
voor deze mensen. Daarom gaat het 
toekennen van een krediet gepaard 
met een advies over zwakke punten 
die ons opvielen in de aanvraag, en 
hoe deze aangepakt kunnen worden. 
Ook wanneer we een dossier afwijzen, 
geven we uitgebreide feedback. Soms 
zie je dat de aanvrager daaruit leert en 
later een veel beter dossier indient. 

Omwille van het precair karakter van 
de mensen en hun projecten die we 
helpen starten, is de gratis begeleiding 
die Impulskrediet kan voorzien, zeer 
waardevol. Er komt zoveel kijken bij het 
ondernemen: prospectie, marketing, 
planning prijsbepaling, voorraadbe-
heer, administratie…  Zowat alle star-
ters kunnen steun gebruiken, eenmalig 
of gedurende langere tijd. Ik hoop dat 
Impulskrediet het team van vrijwilligers 
die de aanvragers coachen verder kan 
uitbouwen. Deze mensen helpen onze 
ondernemers om blinde vlekken in hun 
aanpak weg te werken. Dat is bijzon-
der waardevol en nodig om te slagen. 
Kandidaten zijn altijd welkom.’



Kerncijfers 2012-2016

GEMIDDELD BEDRAG € 10.263 € 6.388 € 11.124 € 11.939 € 15.095

TOTAAL € 277.100 € 191.650 € 467.200 € 859.597 € 1.358.530

2012 2013 2014 2015 2016

CONTACTEN

INGEDIENDE KREDIETAANVRAGEN

VOORGELEGD AAN HET KREDIETCOMITÉ

 TOEGEKENDE IMPULSKREDIETEN

19

27 30 42
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35 40
59

115
151
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Britt en Fabian kiezen voor avontuur

November 2015: Britt en  haar 
broer Fabian genieten van een 
vakantie op Tenerife. 

Ze nemen er samen deel aan een 
Escape Game. Dit spelconcept houdt in 
dat je wordt opgesloten in een Escape 
Room waaruit je moet zien te ontsnap-
pen. Gedurende dit spel worden je cre-
ativiteit, je teamspirit, en je vermogen 
om out of the box te denken aardig op 
de proef gesteld. 

Een geslaagde spelavond brengt broer 
en zus op het idee dat dit ook in België 
moet kunnen. Britt, nu 25 jaar, is al 
een paar jaren aan de slag binnen de 
Horeca. Ze heeft er ontdekt dat ze een 
sterke eigen wil heeft, en tal van ideeën 
om zaken anders aan te pakken. Maar 
dat wordt niet altijd sterk gewaardeerd 
door werkgevers.

November 2016: 

Precies één jaar na kennismaking met 
het concept, opent The Missing Link in 
Geel. Britt heeft intussen een volledig 
zakenplan uitgewerkt en voorge-
legd aan PMV/z, met het oog op een 
startlening. De lening kan ze krijgen, 
op voorwaarde van een eigen inbreng. 
Omdat ze de beperkte eigen middelen 
wil houden als buffer, contacteert Britt 
Impulskrediet.

Niet veel later heeft ze een Impulskre-
diet van 13.000 euro op zak. De bege-
leider van Impulskrediet bezocht haar 
zaak en kon alleen maar vaststellen dat 
alles tot in de puntjes was voorbereid.

Hoe verder? In het pand dat Britt huurt, 
is al één Escape Room ingericht. Die 
kent veel succes. Het pand biedt ruimte 
voor drie verschillende spelconcepten, 
elk met een eigen verhaal. De opening 
van een tweede Escape Room wordt in 
2017 voorzien. Maar intussen verwacht 
Britt haar eerste kindje. 2017 wordt op 
alle fronten een druk jaar. Fabian (23), 
die nu nog voltijds is tewerkgesteld 
bij de NMBS, overweegt om zijn vaste 
baan op te geven om zich ook voltijds 
toe te kunnen leggen op het runnen 
van deze beloftevolle eigen zaak. 

 �www.themissinglinkescape.be

De Startlening+ van PMV/z (voorheen 
Participatiefonds Vlaanderen) is een 
achtergestelde lening voor alle starters 
(werkzoekenden én anderen) die 
nog niet of gedurende hoogstens 
4 jaar actief zijn (als zelfstandige) in 
hoofdberoep. Er kan tot maximum 
€100.000 geleend worden. 

 �www.pmvz.eu/startlening
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Sinds 2016 organiseert Hefboom samen met MicroStart 
de Week van het Microkrediet. In het hele land vonden in 
de week van 14 maart activiteiten plaats om kandidaat-
ondernemers te informeren. Zowel Europees commissaris 
Marianne Thyssen als koningin Mathilde tekenden present 
ter ondersteuning van dit initiatief.

:  Hefboom voorzitter Antoon Vandevelde samen met Europees 
commissaris Marianne Thyssen en Fons Leroy, topman van de VDAB

: Philippe Maystadt, voorzitter van microStart en Dirk Dalle,  
gedelegeerd bestuurder van Hefboom, begroeten samen koningin Mathilde 

De Week van het Microkrediet: 
Een co-productie van 
MicroStart en Hefboom
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Hefboom heeft de afgelopen jaren 
een ruim pakket ontwikkeld aan 
operationele diensten. Ook in 2016 
werd hier actief gebruik van gemaakt, 
en dat vooral door coöperatieve 
organisaties. 

Hefboom als 
dienstverlener

De registratie van 
aandeelhouders

Advies bij de 
oprichting en de 
werking van de cvba 

Het organiseren en 
opvolgen van de 
raad van bestuur 
en/of de algemene 
vergadering

Aandeelhouders-
communicatie

Telefonisch onthaal

Die coöperatieve dienstverlening 
vormt een belangrijk aandachtspunt. 
Een groeiend aantal organisaties wil 
open en transparant werken, in actieve 
dialoog met aandeelhouders. Hefboom 
heeft meer dan 30 jaar ervaring in 
coöperatief ondernemen en zet die 
expertise graag in om het coöperatieve 
ondernemingsmodel te promoten. 

Startende coöperaties kunnen voor 
waardevol advies terecht bij Hefboom 
en bij een aantal andere organisaties 
met specifieke expertise.

Maar ook na de start hebben coöpera-
ties behoefte aan praktische onder-
steuning. Hefboom voorziet daarin met 
een uniek en beproefd aanbod. 

Een aantal voorbeelden: Deze dienstverlening is afgestemd op 
de noden van landelijke coöperaties 
in diverse sectoren. Hefboom onder-
steunt zo coöperatief ondernemen 
in duurzame energie (Limburg wind, 
Zonneberg, e.a.), maar ook in cultuur, 
sport, … Wielerfans kunnen sinds kort 
bijvoorbeeld aandeelhouder worden 
van ‘Captains of Cycling’, de coöperatie 
met o.a. de Lotto Soudal wielerploeg.

Maar ook kleine en lokale coöperaties 
kunnen terecht bij Hefboom voor 
aangepaste dienstverlening. 



Een nieuwe thuishaven 
voor Oever
Oever vzw werd in 1992 opgericht door verschillende 
congregaties om middelen ethisch in te zetten. Zo werd een 
gemeenschappelijk giftenfonds opgezet voor de ondersteuning 
van sociale projecten. Maar omdat Oever de voorbije jaren 
in toenemende mate werd geconfronteerd met vergrijzing 
bij de leden, werd in 2016 beslist om de vzw te vereffenen. 
Gelukkig betekent dit niet het einde van de projectwerking. Het 
samenwerkingsverband tussen de congregaties wordt voortaan 
georganiseerd binnen Hefboom. Op die manier kunnen het 
giftenfonds en de projectenwerking blijven bestaan, en dat in 
nauwe samenwerking met de congregaties. Zo werd in 2016 
voor € 377.550 giften toegezegd aan 35 projecten.   

Wie komt in aanmerking voor steun van Oever?

Elke organisatie met een project dat ten goede komt aan de 
meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kansarmen, 
vluchtelingen, ex-gedetineerden, psychisch en sociaal kwetsbare 
personen, mensen met een beperking, … 

▲▲ Het toegekende bedrag bedraagt maximum € 15.000.

23
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RESULTATENREKENING

O P B R E N G S T E N  31/12/16

Bedrijfsopbrengsten 398.296

Financiële opbrengsten 837.253

uit aandelen, effecten & beleggingen 25.118
uit kredietverstrekking 803.098
overige financiële opbrengsten 9.037

Uitzonderlijke opbrengsten 3.822

1.239.371

KO S T E N 31/12/16

Algemene onkosten 147.561

Lonen en wedden 374.809

Financiële kosten 319.609

Waardeverminderingen 285.525

Andere uitzonderlijke kosten 0

Resultaat van het boekjaar (winst) 111.867

1.239.371

BALANS NA resultaatverwerking

AC T I VA 31/12/16

Materiële vaste activa 16.638

Financiële vaste activa 4.011.368

Vlottende activa 22.172.903

kredieten op > 1 jaar 13.346.601
vorderingen op max. 1 jaar:

kredieten met vvd binnen het jaar 5.455.005
diverse vorderingen 693.357
dubieuze vorderingen 176.352
beleggingen en liquide middelen 2.437.038

overlopende rekeningen 64.550

26.200.910

PA S S I VA 31/12/16

Eigen vermogen 11.401.975

kapitaal 11.049.810
reserves 100.000
overgedragen resultaten 252.165

Voorzieningen 0 

Schulden 14.798.935

achtergestelde leningen 5.119.045
cofinanciering > 1 jaar 4.908.228
cofinanciering < 1 jaar 2.924.465
andere leningen < 1 jaar 250.000 
handelsschulden 148.327
bezoldigingen / sociale lasten 43.939
overige schulden 1.403.956
overlopende rekeningen 975

26.200.910

Financiële resultaten

cvba Hefboom

De cvba Hefboom sluit 2016 af met een 
winst van € 111.867.

Het grootste deel van deze winst wordt 
aangewend voor het uitkeren van een dividend 
aan de aandeelhouders van 0,75%. Het saldo 
wordt toegevoegd aan de overgedragen 
resultaten.

Voor alle gekende risico’s met betrekking tot 
kredietverstrekking werden veiligheidshalve 
maximaal provisies aangelegd. Deze provisies 
worden voor de impulskredieten maximaal 
extern gewaarborgd en bijgevolg ook integraal 
gerecupereerd bij diverse waarborgverstrekkers.

Een belangrijk element in ons resultaat is  de 
marge uit kredietverstrekking. Deze werd in 
2016 opnieuw gekenmerkt door de historisch 
lage rentevoeten, waardoor de opbrengsten 
uit kredietverstrekking dalen. De externe 
fundingkost die door onze co-financiers 
wordt aangerekend werd, vanaf eind 2015  
ook gehernegotieerd, en is in 2016 bijgevolg 
eveneens gedaald.
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RESULTATENREKENING

O P B R E N G S T E N  31/12/16

Opbrengsten uit 1.175.748

advies- dienstverlening en projecten 1.037.024
giften en dotaties 96.575
(loon)subsidies 42.149

Financiële en andere opbrengsten 82.055

1.257.803

KO S T E N 31/12/16

Algemene onkosten 435.761

Lonen en wedden 740.225

Andere en uitzonderlijke kosten 11.402

Resultaat van het boekjaar 70.415

1.257.803

BALANS NA resultaatverwerking

AC T I VA 31/12/16

Vaste activa 341.635

vaste activa 142.362
aandelen en borgtochten 199.273

Vlottende activa 898.892

handels- en overige vorderingen 825.012
liquide middelen 64.946
overlopende rekeningen 8.934

1.240.526

PA S S I VA 31/12/16

Eigen vermogen 482.246

bestemde fondsen 50.000 
overgedragen resultaten 432.246

Voorzieningen 0

Schulden < 1jaar 758.281

handelsschulden 81.672
vooruitbetalingen 38.463
overige schulden 390.627
schulden m.b.t. bezold./soc.lasten 122.084
overlopende rekeningen 125.435

1.240.526

vzw Hefboom

NOOT: de hier gepubliceerde balans en resultatenrekening zijn een verkorte 
weergave van de door de bedrijfsrevisor gecontroleerde jaarrekening die 
wordt neergelegd bij de Nationale Bank. Hierdoor wijkt de voorstelling af van 
de officiële jaarrekening 31/12/2016.    
 

Op basis van de officiële jaarrekening leverde de bedrijfsrevisor een verklaring 
zonder voorbehoud af (wat betekent dat de jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de werkelijkheid, geen materiële fouten bevat en dat de 
onderneming bij het opstellen ervan de voorschriften van de Boekhoud- en 
vennootschapswet heeft gerespecteerd).

De jaarrekening van vzw Hefboom omvat in 
hoofdzaak de resultaten mbt onze adviesdienst, 
de dienstverlening aan coöperaties, en de 
frontoffice voor Impulskredieten.

De resultaten van onze operationele werking 
sluiten jaar na jaar grosso modo “break-even” af.

In 2016 werd vzw Hefboom echter mede-
legataris in een testamentaire beschikking 
van één van onze aandeelhouders in de cvba 
Hefboom.

Hierdoor wordt het boekjaar 2016 voor de vzw 
uitzonderlijk afgesloten met een winst van 
€ 70.415, en kan de opbrengst van het legaat bij 
de overgedragen resultaten van de vzw worden 
gevoegd, als buffer voor eventuele moeilijkere 
tijden.
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Hefboom groepeert één coöperatieve vennootschap (cvba) en 
twee vzw’s

▲▲ de aandeelhouders van de cvba brengen kapitaal in dat de 
basis vormt voor de financieringsactiviteiten; 

▲▲ de advies- en dienstverleningsactiviteiten gebeuren binnen 
de vzw Hefboom; 

▲▲ er is ook nog de vzw Hefboomfonds voor de Solidaire 
Economie. Die ondersteunt specifieke initiatieven in 
de sociale economie en gebruikt daarvoor middelen 
verworven uit mecenaat en sponsoring. In deze vzw is ook 
een waarborgfonds ondergebracht dat de financiering van 
risicovolle maar maatschappelijk belangrijke projecten 
mogelijk maakt. 

 � www.hefboom.be

  hefboom

 � www.impulskrediet.be

  impulskrediet

  impulskrediet

Volg onze werking verder

Meer over Hefboom


