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Ondernemerschap in de
kijker tijdens de Week
van het Microkrediet
In de week van 19 tot
23 maart organiseerde
Impulskrediet samen met
microStart voor de 7e keer de
“Week van het Microkrediet”.
Thema dit jaar was “Ook ik
ben ondernemer!”.

Karen Bluekens, kredietconsulent van Hefboom licht toe: “We willen er de aandacht op
vestigen dat iedereen ondernemer kan worden, onafhankelijk van huidskleur, opleiding,
leeftijd of geslacht. Op die manier dragen we
bij tot het verder bekend maken van microkredieten bij kansengroepen. Zo komen we
dichter bij ons doel om meer mensen de kans
te geven om kwaliteiten en capaciteiten te
ontplooien, om een eigen zaak op te starten
en zo zelf een bron van inkomsten te creëren.”

Hefboom organiseert Europese
conferentie over ethisch bankieren
en financieren
Hefboom was in 2001 één van de
zeven medeoprichters van FEBEA,
de Europese koepel van ethische
en solidaire financiers. Vandaag telt
FEBEA 27 leden in 15 landen. Naast
banken en banken in oprichting
komen ook kredietcoöperaties,
microkredietinstellingen en fondsen
in aanmerking voor lidmaatschap van
deze federatie.
FEBEA zet zich op tal van manieren in
om ethisch en solidair financieren te
promoten in heel Europa. De federatie
steunt startende
ethische financiers,
brengt partners
bijeen voor het
opzetten van
gezamenlijke
fondsen, neemt
deel aan Europese
projecten en breidt
haar actieradius
gestaag uit via
ledenwerving.

 Herman Van Rompuy
opent de zitting

FEBEA deelt ook best practices en
formuleert aanbevelingen voor
Europese beleidsmakers.
Liesbet Loeys, kredietconsulent:
“Hefboom zetelt in het bestuur van
FEBEA en draagt van bij de start actief
bij tot de uitstraling en impact. Dit jaar
staan we in voor de organisatie van de
algemene vergadering. We koppelen
hier een inhoudelijke conferentie aan die
inzoomt op eigenschappen van echte
duurzame financiering, op de manier
waarop leden van FEBEA hun ethische
rol vervullen en op verwachtingen ten
aanzien van Europees beleid.”
Hefboom voorzitter prof. dr. Antoon
Vandevelde treedt op als gastheer en
Luc Van Liedekerke, professor business
ethics in Leuven, Antwerpen en Tilburg
gaat dieper in op het thema zelf. De
meest in het oog springende naam op
de affiche is ongetwijfeld Herman Van
Rompuy, voormalig voorzitter van de
Europese Raad. Hij bespreekt tijdens de
openingszitting het thema “Ethics and
finance” vanuit een actueel Europees
perspectief.

We hopen dat we met deze mooie
agenda naast leden van FEBEA ook
vertegenwoordigers van de Europese
commissie, het European Investment
Fund en andere Europese instellingen,
netwerk- en lobbyorganisaties
aanspreken om zich te verdiepen in
dit thema. Vanuit Hefboom zorgen we
ervoor dat belangrijke stakeholders in
eigen land worden betrokken bij dit
initiatief. En natuurlijk zijn ook onze
aandeelhouders meer dan welkom.

Aandeelhouders
welkom!
De FEBEA Conferentie vindt plaats
op donderdag 31 mei 2018, in het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
van de KU Leuven. Aandeelhouders
van Hefboom zijn van harte welkom.
 Maak je interesse kenbaar
met een mail naar
aandeelhouders@hefboom.be.
Dan bezorgen we je tijdig de
officiële uitnodiging.

Hefboom ondersteunt
nieuwe woonvormen
Sinds 2016 ontvangen mensen met
een beperking een persoonsvolgend
budget. Dat betekent dat ze niet
langer afhankelijk zijn van het
aanbod van zorgvoorzieningen. Een
groeiende groep gebruikers maakt
actief gebruik van de mogelijkheid
om zorg op maat in te kopen, en
soms zelf te organiseren.

uitwisseling van ervaringen tussen de
projecten. Op dit moment zijn een tiental
projecten helemaal gerealiseerd. Ze
geven allemaal op een unieke manier invulling aan de levensdroom van mensen.
Het is onze taak om deze pioniers wegwijs te maken, als een gps, maar iedereen
maakt keuzes op maat van eigen wensen,
noden en mogelijkheden.”

Op steeds meer plaatsen in Vlaanderen
nemen (ouders van) mensen met een
beperking het initiatief voor de realisatie
van woon- en dagbestedingsprojecten

Dit project komt helemaal tegemoet aan
de evolutie richting inclusieve samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om
deel te nemen aan het maatschappelijk
leven. Hefboom is grote pleitbezorger en
helpt sociale organisaties om doelen op
het vlak van inclusie te realiseren, zo ook
GiPSo.

middenin de samenleving. Zij kunnen
best wat steun gebruiken. GiPSo, de gids
voor inclusieve projecten en sociaal ondernemen, komt tegemoet aan die nood.
Dries Fonteyn, coördinator: “GiPSo
organiseert informatiesessies om
geïnteresseerden wegwijs te maken
in de mogelijkheden, uitdagingen en
ook valkuilen die gepaard gaan met elk
nieuw project. Zo wijzen we erop dat
naast enthousiasme ook inzicht nodig is,
en doorzettingsvermogen om de hele
onderneming te doen slagen. We geven
ook aan hoe partnerschappen tot stand
kunnen komen, bijvoorbeeld met een lokaal bestuur. En we hameren ook op het
belang van solidariteit en op mogelijkheden om in toegankelijke oplossingen te
voorzien voor meerdere mensen.
Eens een project is gestart, staan we
in voor coaching op maat en voor de

Dries Fonteyn: “We zijn al een aantal
jaren bezig maar hebben begin 2017 zelf
een doorstart gemaakt, met de start van
nieuwe coaches en mezelf als nieuwe
coördinator. We konden hierbij best wat
advies gebruiken, en dat vonden we bij
Hefboom. Jo Jespers, senior adviseur, begeleidde ons doorheen een heel traject
dat startte met een interne en externe
analyse, van waaruit we doordachte
langetermijndoelstellingen konden
formuleren. Jo hielp ook om strategische
keuzes te vertalen in krachtige kortetermijndoelstellingen. En tijdens persoonlijke coaching gesprekken bracht hij me
ook inzichten bij die me helpen bij het
vormgeven van mijn nieuwe taak.
Met een goed business plan staan we
zoveel sterker. Om de overheid te overtuigen van onze meerwaarde, om andere
financieringsbronnen aan te boren maar
vooral ook om met ons team zo efficiënt
mogelijk bij te dragen tot nieuwe
projecten. Vanuit verschillende hoeken
vinden ouders en andere initiatiefnemers
de weg naar ons aanbod. Vaak met veel
vragen, want er komt heel wat kijken bij
de uitbouw van vernieuwende projecten. Het is onze ambitie om die groepen
startende sociale ondernemers krachtig
te ondersteunen. En dat kan natuurlijk
best wanneer we als organisatie zelf
stevig in onze schoenen staan. Met dank
aan Hefboom.
Meer info

 www.gipso.be

Steun het
Hefboomteam
tijdens
Peacewalker
Op zaterdag 19 mei 2018 zal een team van
Hefboom 42 km stappen (in minder dan
10 uur tijd!) om fondsen in te zamelen voor
armoedeprojecten.
De tocht start in Mesen bij Ieper en leidt
doorheen de regio waar duizenden burgers
en soldaten de dood vonden tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Met deze sponsortocht
herdenken we ook de slachtoffers van
gewapende conflicten bij ons en in de
wereld.
Steun het Hefboomteam met een schenking
via de website:
 peacewalker.oxfamsol.be/nl

M ET UW GELD.. .
… kunnen we
goede partners
ook financieel
ondersteunen
Sociale InnovatieFabriek en
Hefboom ijveren samen voor
sociaal ondernemerschap
De Sociale InnovatieFabriek is een
van de vele organisaties die gebruik
maken van een bedrijfskapitaalkrediet
van Hefboom om de periode te
overbruggen waarin gewacht wordt
op de uitbetaling van toegekende
subsidies.
Kaat Peeters, directeur: “Het is fijn om
hiervoor niet te moeten aankloppen bij de
bank. Hefboom begrijpt zoveel beter waar
we voor staan en binnen welke context we
werken. Het is altijd makkelijker om samen
te werken met mensen en organisaties die
dezelfde taal spreken. Voor ons is Hefboom
ook meer dan een financier, maar een echte
partner.
De Sociale InnovatieFabriek stimuleert de
zoektocht naar innovatieve oplossingen
voor maatschappelijke uitdagingen. We
bieden informatie en inspiratie en we
organiseren vorming. Zo dragen we bij tot
het inzicht dat sociaal ondernemen ook
winstgevend kan zijn, en stimuleren we
nieuwe initiatieven. Wanneer we merken
dat startende ondernemers, of mensen die
een doorstart maken, behoefte hebben aan
advies, wijzen we hen vaak spontaan de
weg naar Hefboom. We krijgen daar heel
positieve reacties op. Op dit moment is er
behoorlijk wat beweging rond intrapreneurship. Binnen een bestaand bedrijf wordt dan
met een spin off gestart, gericht op sociaal
ondernemerschap. Hefboom speelt in op
die trend en ontwikkelt nuttige expertise.”
Ook Hefboom beschouwt de wervende
aanpak van de Sociale InnovatieFabriek als
een grote meerwaarde.
Piet Callens, verantwoordelijke financiering:
“De Sociale InnovatieFabriek helpt inderdaad

om het draagvlak voor sociaal ondernemerschap te vergroten, en om de dienstverlening voor sociale ondernemers ruim
bekend te maken. Zo organiseert de Sociale
InnovatieFabriek elk jaar een financieringsdag. Wij krijgen dan de kans om ons aanbod
aan sociale financiering voor te stellen.
Daarnaast promoot en ondersteunt de Sociale InnovatieFabriek ook initiatieven vanuit
de sector, onder meer met de campagne
Radicale Vernieuwers die samen met Radio 1
en De Standaard wordt gevoerd.
Ik verwijs hier ook graag naar de ‘Speeddate
Sociale financiers’, een initiatief van Hefboom, Socrowd, Trividend (waarin Hefboom
een belangrijke participatie heeft), SOIF De
Punt en SI². Wat ons bindt, is de ambitie om
projecten te financieren die naast financiële
duurzaamheid vooral een positieve maatschappelijke impact nastreven. Elke partner
draagt met specifieke expertise bij tot die
doelstelling. Trividend, SI² en Sociaalinvesteringsfonds De Punt doen dat met risicokapitaal, Socrowd met crowdfunding en
Hefboom met kredieten. De kennis van de
sector en financiering op maat is een troef
die ons onderscheidt van andere financiers.
Tijdens een tournee door Vlaanderen, die we
nu voor het tweede jaar op rij organiseren,
kunnen spelers uit de brede sociale economie in gesprek gaan met hun mogelijke
toekomstige financiers. Dit jaar houden we
met de Speeddate halt in Gent, Brugge,
Leuven en Brussel. Het is bijzonder waardevol om dit te kunnen doen met steun vanuit
de Sociale InnovatieFabriek. Met dit actieve
partnerschap zetten we de toon en leveren
we het beste bewijs dat samenwerking tot
mooie resultaten leidt.”
Meer info

 www.socialeinnovatiefabriek.be
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