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Het hefboomeffect 
als motor voor 
verandering

Hefboom zet in op het creëren van 
maximale positieve impact binnen 
het Vlaamse en Brusselse sociale en 
duurzame ondernemerslandschap. 

In managementtaal wordt dit vaak kernachtig 
“impact first investment” genoemd. De missie 
van onze organisatie is dus resoluut de creatie 
en ondersteuning van positieve maatschap-
pelijke verandering, naast de financiële 
meerwaarde. 

In 2018 zorgden de wijzigende marktomstan-
digheden ervoor dat Hefboom meer en meer 
de weg van innovatie en samenwerking koos. 
Zo zijn we nog beter in staat om de aanpak 
van die maatschappelijke veranderingen het 
hoofd te bieden.  

Dat deden we in eerste instantie met een 
sterkere inzet op complementaire financie-
ringsvormen voor organisaties die moeilijk 
middelen vinden. Want ook al zijn de reguliere 
banken steeds meer geïnteresseerd om onze 
oorspronkelijke klanten zoals onder andere 
in de sociale economie te bedienen, het blijft 
noodzakelijk om financieringsmogelijkheden 
aan te bieden voor vernieuwende, kleinere of 
complexe projecten. 

We denken daarbij aan de inzet van het 
nieuwe garantiemechanisme (EaSI) van het 
Europees Investeringsfonds (EIF) of de keuze 
voor vormen van  kredietverlening in de cul-
tuursector in samenwerking met Cultuurloket 
en het Ministerie van Cultuur. 

Daarnaast kiezen we voor onze consultan-
cy-activiteiten het spoor van de vernieuwing 
en hervorming, zowel in de inhoudelijke lijn 
als in de projecten die begeleid worden. 

Zo werken we samen met Europese partners 
een Mentoring-traject uit voor de integratie 
van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, zijn 
we direct betrokken bij de hervorming van de 
structuren van de eerstelijns gezondheidszorg 
in Vlaanderen en Brussel en zetten we resoluut 
in op innovatieve organisatiebegeleiding 
binnen de sociale economie.  

We zien daarnaast dat de coöperatieve 
organisatievorm in al zijn hoedanigheden 
nog steeds aan belang wint en zich ook snel 
ontwikkelt. Hiervoor is Hefboom een flexibele 
dienstverlener die het coöperatieve onder-
nemen in al haar facetten administratief en 
inhoudelijk vergemakkelijkt ter ondersteu-
ning van hernieuwbare energiecoöperaties, 
inclusieve woonvormen en sociaal-culturele 
werkingen. 

Ook in de beleidskeuzes die overheden 
maken, zijn we nu en in de toekomst een 
betrouwbare partner die de ondersteunde 
organisaties de mogelijkheid biedt om de 
verandering het hoofd te bieden en – waar 
mogelijk – zélf de motor voor maatschappelij-
ke verandering te zijn. 

Het is dan ook belangrijk dat we nu en in de 
komende jaren die veranderingen reflecte-
ren in onze eigen werking en onze exper-
tise, zonder daarbij de kern uit het oog te 
verliezen: we blijven investeren in het creëren 
van meetbare en positieve maatschappelijke 
effecten, samen met of in ondersteuning 
van onze klanten, onze  partners én u, onze 
aandeelhouder.  

VOORWOORD

John Vanwynsberghe 
Algemeen Directeur

Antoon Vandevelde 
Voorzitter
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Hefboom heeft een lange traditie in de 
ondersteuning van organisaties in adviesverlening 
en consultancy. Het team van “Hefboom Advies” 
ondersteunt social profit organisaties met een 
aanbod aan audit, advies, begeleiding en coaching. 
In de loop der jaren bouwde Hefboom Advies 
een ruime deskundigheid op rond verschillende 
aspecten van het organisatiebeleid zoals missie en 
visie, goed bestuur, leiderschap en teams, financieel 
beleid, arbeidsorganisatie (o.a. LEAN en IAO, …), 
enz. Daarnaast beschikt Hefboom Advies over brede 
ervaring met veranderingsmanagement. Het met 
de klant opzetten, ondersteunen en begeleiden 
van complexe trajecten beschouwen we als één 
van onze sterktes. Steeds vaker wordt in trajecten 
die Hefboom opzet in organisaties ook aandacht 
besteed aan de sociale impact. 

Hefboom Advies onderscheidt zich door het inrichten van 
participatieve en collectieve trajecten, maar eveneens door 
een persoonsgerichte en individuele aanpak bij managers 
en leidinggevenden. Hefboom Advies zet een verscheiden 
team van interne en externe consultants in met ervaring 
op de verschillende domeinen van organisatieontwikkeling 
zowel in profit als social profit ondernemingen.

In 2018 voerde Hefboom Advies 60 adviesopdrachten 
uit. We deden maar liefst 42 opdrachten bij welzijnsor-
ganisaties, waarvan 10 in gezondheidszorg en 13 in de 
zorg voor personen met een handicap. Uiteraard blijft de 
sociale economie een kerndomein voor Hefboom, met 
zo’n 8 opdrachten (13%) in 2018. Daarnaast deed Hefboom 
Advies nog 6 opdrachten bij overheden en middenveldor-
ganisaties, 2 opdrachten voor organisaties actief binnen 
sociaal-cultureel werk en 2 opdrachten binnen andere 
non-profit organisaties.

Kerncijfers 2018

Overheden en 
middenveldorganisaties

Sociaal-cultureel  
werk Andere

6 2 2

Welzijnssector

42

Sociale economie

ZORG VOOR 
PERSONEN MET 
EEN HANDICAP

GEZONDHEIDS-
ZORG

8

In 2018 voerde Hefboom 60 adviesopdrachten uit, waarbij 72 organisaties betrokken waren. 

Hefboom adviseert
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Anders Organiseren

Vele maatwerkbedrijven en organisaties in de zorg- 
en welzijnssector staan voor grote uitdagingen. De 
subsidiërende overheid hervormt de sector, klanten 
verwachten een kwaliteitsvolle dienstverlening op 
maat en medewerkers vragen betrokkenheid en 
werkbaar werk. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
stelt middelen beschikbaar voor organisaties om 
hierop een antwoord te bieden door zich ‘anders te 
organiseren’. Hefboom Advies begeleidt organisaties 
die een projectdossier wensen in te dienen bij ESF, en 
kan ook de rol van externe consultant opnemen bij 
de realisatie van het project. Ook in 2018 begeleidde 
Hefboom opnieuw enkele trajecten inzake Anders 
Organiseren, zowel met ESF-subsidie als zonder. Effectief hulpverlenen 

met goesting 

Uit het ESF-project ‘hulpverlenen-met-goesting’ 
dat Hefboom beëindigde in 2017, vloeiden diverse 
nieuwe opdrachten voort: een langlopend traject 
met de coördinatoren en hoofdbegeleiders van 
6 teams in een jeugdzorgorganisatie (2018-2020), 
een reeks van 5 workshops in een buitenschoolse 
opvang in Brussel (2018-2019), 2 vormingsdagen 
voor directies in de ouderenzorg en psychiatrische 
instellingen i.s.m. UAMS – Zorgnet/Icuro, en 6 
workshops over ‘krachtgericht werken en praten met 
cliënten’ voor welzijnsorganisaties georganiseerd 
door VIVO (2018-2019). In 2018 telde de website 
2.300 bezoekers.

Eerstelijnshervorming 
Brussel 

In Vlaanderen en Brussel kende de hervorming van 
de eerstelijns gezondheidszorg die een aanvang 
nam met de eerstelijnsconferentie in 2017, een 
doorstart in 2018. Acht transitiecoaches moeten deze 
hervorming in goede banen leiden. Zij coachen en 
ondersteunen deze transitie waarbij verschillende 
eerstelijnsactoren zijn betrokken. Dat zijn onder 
andere lokale besturen, OCMW’s, huisartsen, CAW’s, 
diensten voor gezinszorg, thuiszorg, enz. Hefboom 
begeleidt de transitie in Brussel. Het project heeft 
als doel de eerstelijnszorg en -ondersteuning te 
verbeteren.

Begeleiding van verenigingen 
in het kader van het 

Venture Philanthropy 
Fonds van de Koning 
Boudewijnstichting

Het Venture Philanthropy Fonds biedt ondersteuning 
voor de structurele versterking van verenigingen. 
Organisaties kunnen een structurele begeleiding 
krijgen tot drie jaar. In 2018 begeleidde Hefboom 
meerdere trajecten waarvan twee in de geestelijke 
gezondheidszorg. Hefboom begeleidt deze 
organisaties inzake professionalisering op 
verschillende domeinen: beleidsontwikkeling, werken 
met vrijwilligers, processen stroomlijnen, (welke) 
impact realiseren, financieel beheer, goed bestuur, 
enz.

TRAJECTEN 
IN DE KIJKER
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De integratie van 
vluchtelingen op de 
Europese arbeidsmarkt

Ook in 2018 nam Hefboom  de coördinatie op van het 
transnationaal ESF-project MeMoRe. De doelstelling van het 
project is de ontwikkeling van effectieve en duurzame mentoring-
naar-werk modellen voor vluchtelingen en personen met een 
migratieachtergrond. 

Partners in Vlaanderen zijn HIVA KU Leuven en Vluchtelingenwerk Vlaande-
ren. De Vlaamse partners werken binnen dit transnationale project samen 
met organisaties uit Finland, Duitsland en Zweden. 

In 2018 legden de partners een belangrijk leertraject af. Tijdens verschillen-
de transnationale bijeenkomsten werden inzichten gedeeld over moge-
lijkheden om met mentoring-naar-werkmodellen duurzame tewerkstel-
lingskansen te bevorderen voor vluchtelingen en andere mensen met een 
migratie-achtergrond. Hefboom was medeorganisator van twee transnati-
onale meetings, in februari 2018 in Leuven (België) en in september in Halle 
(Duitsland). 

Hefboom ontwikkelde zelf ook een mentoring-naar-werk model dat zich 
richt op het ondersteunen van de doorstroom van vluchtelingen tewerk-
gesteld in art. 60§7 naar het normaal economisch circuit en een tool voor 
meer duurzame mentoring-naar-werk organisaties. Deze worden in 2019 
gefinaliseerd.  

In 2019 worden de resultaten van dit project gedeeld via een website van 
MeMoRe. Meer informatie over het aanbod dat ter beschikking zal worden 
gesteld is te verkrijgen bij Valérie Carrette van Hefboom Advies. 

 r  valerie.carrette@hefboom.be

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid, via het Departement Werk en 
Sociale economie, financieren dit project.

Mentoring Summit Berlijn, maart 2018
 �www.mentoringsummit.eu

GiPSo, de gids voor inclusieve  
projecten en sociaal ondernemen

Op steeds meer plaatsen in Vlaanderen nemen (ouders van) mensen met een beperking het initiatief 
voor de realisatie van woon- en dagbestedingsprojecten middenin de samenleving. Zij kunnen best 
wat steun gebruiken. Daarvoor kunnen ze terecht bij GiPSo, de gids voor inclusieve projecten en sociaal 
ondernemen.  In 2018 kon GiPSo zelf ondersteuning gebruiken om haar toekomst verder vorm te geven. 

Dries Fonteyn, coördinator: “Op dit moment zijn een 
tiental projecten helemaal gerealiseerd. Ze geven alle-
maal op een unieke manier invulling aan de levens-
droom van mensen. De grote interesse leidt ook bin-
nen onze organisatie tot veranderingen. We 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 begeleidde ons 
doorheen een heel traject dat startte met een interne 
en externe analyse, van waaruit we doordachte lan-

getermijndoelstellingen 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. 

 �Meer weten: www.gipso.be



The art of hosting,  
of conversaties die er 
echt toe doen

In 2018 stonden grote maatschappelijke uitdagingen 
wereldwijd hoog op de agenda. Denk maar aan het migratie-, 
milieu- en klimaatdebat. Mensen en organisaties worden zich 
steeds meer bewust van de noodzaak om complexe sociale en 
maatschappelijke uitdagingen anders aan te pakken. 

De positieve veranderingsprocessen waar vraag naar is, vergen een 
nieuw soort leiderschap. Het is nodig om geldende waarden in vraag 
te durven stellen en gangbare praktijken te herdenken. 

The art of hosting is een techniek die hierbij kan helpen. Wie deze 
techniek meester is, kan betekenisvolle conversaties op gang 
brengen. The art of hosting staat voor het creëren van verbinding 
tussen (grote) groepen mensen. Deelnemers kunnen bij aanvang 
een heterogeen gezelschap vormen met uiteenlopende expertises, 
ervaringen en inzichten. Precies door hierop in te spelen en in inter-
actie te gaan, kan de wijsheid van de groep zich aftekenen. Vanuit 
gedeelde inzichten ontstaan duurzame oplossingen en acties voor 
meer maatschappelijke impact.

Hefboomconsultant Valérie Carrette nam in het voorjaar van 2018 
zelf deel aan een art of hosting-training over ‘Nieuw leiderschap in 
nieuwe tijden’. In november 2018 nam ze opnieuw deel. Nu als lid van 
het organiserende hosting team. Met een groep van 35 deelnemers 
uit diverse landen werd actief gewerkt rond het thema ‘Hoe bijdra-
gen aan en co-creëren van ondernemingen en communities waarin 
mensen en andere levende wezens floreren?’. Deze training leidde 
tot nieuwe verbindingen, en van daaruit ook tot nieuwe opdrachten 
voor Hefboom Advies.  

Interesse? Lees zeker het artikel  dat Valérie hierover schreef: 
 �https://www.artofhosting.be/blog

Valérie deelde inzichten uit 
de training die ze volgde 
ook met de collega’s van 
Hefboom 

“Het project van GiPSo 
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.” 

Jo Jespers
Consultant Hefboom Advies

9
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Kom op tegen Kanker en  
Hefboom Advies ontwikkelen 
veerkrachtige organisaties

Kom op tegen Kanker versterkt organisaties die activiteiten ontwikkelen voor 
kankerpatiënten en hun naasten.  Inloophuizen, zorghuizen, zorghotels ... voor 
(ex-)kankerpatiënten kunnen zowel financiële steun krijgen voor hun werking, 
als inhoudelijke begeleiding.  

“In het verleden voorzag Kom op tegen Kanker alleen in 
financiële steun voor de kernactiviteiten van organisa-
ties. Het was onze zorg dat de middelen die we inzetten 
werkelijk een verschil maken voor patiënten en hun 
naasten. Maar we stelden vast dat het organisaties vaak 
ontbreekt aan een sterk organisatorisch kader. Om 
op lange termijn een kwaliteitsvol aanbod te kunnen 
garanderen, zijn sterke organisaties nodig. Om die reden 
werd beslist om ook in managementondersteuning te 
voorzien.” 
Nele Verbruggen  
ADVISEUR ONDERNEMEN IN DE ZORG BIJ KOM OP TEGEN KANKER 

Alegria vzw is één van de organisaties die in 2018 
inhoudelijke ondersteuning genoot. De vrijwilligers van 
Alegria ontvangen al vele jaren mensen met kanker in 
het Inloophuis in Turnhout. Hier vindt lotgenotencon-
tact plaats, naast creatieve activiteiten en vorming. In 
2018 waren er meer dan 1.200 contactmomenten. Om 
de groei van het Inloophuis in goede banen te leiden, 
werd beslist om een coördinator aan te werven. De 
aanwerving van de coördinator geeft uitdrukking aan 
de ambitie om Alegria meer organisatorische veerkracht 
te geven. Dit vergt inzicht in strategisch en financieel 
beleid, naast sterke persoonsgerichte vaardigheden. 
Het is een bijzondere uitdaging om als professionele 
kracht aan de slag te gaan met een groep geroutineer-
de vrijwilligers, met aandacht ook voor de noden van 
patiënten en andere stakeholders. Kom op tegen Kanker 
zocht begeleiding om deze transitie in goede banen te 
leiden. 

“We kwamen als vanzelf bij Hefboom terecht voor deze 
opdracht. Hefboom is een gevestigde waarde, met veel 
ervaring in de social profit. Jo Jespers begeleidde het 
verandertraject en was een gewaardeerd klankbord 
binnen Alegria. Vanuit die positieve ervaring vroegen 
we Hefboom om ook de uitbouw te begeleiden van het 
Inloophuis in Mol en Herentals. En intussen begeleidt Jo 
op onze vraag ook twee andere inloophuizen. Hij kent 
zowel de zorgsector als de sociaal culturele sector als 
geen ander. Die ruime ervaring rendeert vanaf de start 
van een adviestraject.”
Nele Verbruggen

“Deze opdracht sloot perfect aan bij de doelstellingen 
van Hefboom. Daadkrachtige organisaties hebben niet 
alleen middelen nodig, maar ook de juiste manage-
ment-instrumenten om hun visie uit te werken. Het was 
een mooie uitdaging om met een gemotiveerde ploeg 
vrijwilligers aan de slag te gaan. We hebben de basis-
bouwstenen van een veerkrachtige organisatie onder de 
loep genomen.  De missie, visie en waarden werden op 
papier gezet. Op basis hiervan kwam een eerste beleids-
plan tot stand. Verder werd een kader ontwikkeld voor 
de vrijwilligerswerking en voor de versterking van de 
raad van bestuur. Natuurlijk ging er ook veel aandacht 
naar de start van de coördinator en naar de uitbreiding 
van de werking van het Inloophuis in Turnhout naar 
twee nieuwe huizen in Mol en Herentals.”
Jo Jespers
CONSULTANT HEFBOOM ADVIES



Meer informatie:
 �www.alegriavzw.be
 �www.komoptegenkanker.be
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“Aanvankelijk keken we vooral uit naar financiële steun 
van Kom op tegen Kanker. We zouden spontaan niet 
gedacht hebben aan inhoudelijke begeleiding. Maar 
wat goed dat we dat we daar toch open voor ston-
den! Hefboom heeft ons met veel respect begeleid 
naar een volgende fase in de ontwikkeling van onze 
organisatie. De aanwerving van een coördinator was 
inderdaad een grote stap. Onze vrijwilligers moesten 
het eigenaarschap van ons project wat lossen. Jo heeft 
bottom up gewerkt om nieuwe inzichten aan de op-
pervlakte te brengen en ruimte te creëren om stappen 
te zetten. We zijn Hefboom enorm dankbaar voor het 
niet aflatend engagement, ook om ons voor valkuilen 
te behoeden. 

Jo was een bruggenbouwer binnen onze organisatie. 
En hij heeft onze relatie met Kom op tegen Kanker 
versterkt. Hij heeft onafhankelijk maar ook weer met 
veel respect voor onze eigenheid gerapporteerd over 
vaststellingen die hij deed. Ik ben ervan overtuigd dat 
het begrip van Kom op tegen Kanker voor onze manier 
van werken alleen maar toegenomen is.”
Jan Robrechts 
VOORZITTER ALEGRIA VZW
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Kerncijfers 2018

€ 24.870.384

Het totaal bedrag aan  
uitstaande financieringen  

(korte en lange termijn)  
op 31.12.2018.

€ 1.592.415  € 2.672.250 € 15.654.994 € 2.323.254  € 245.450 € 1.584.808 € 35.407 € 578.656  € 150.755 € 32.395

participaties achtergestel-
de leningen

investerings- 
kredieten

bedrijfs- 
kapitaal- 
kredieten

overbrug-
gingskredie-

ten

Impuls- 
kredieten

Cultuur- 
kredieten 

onroerende 
goederen 
bestemd 

voor verkoop

kredieten op 
vervaldag

andere 
financierings-

vormen

In totaal gaat het over 462 
verschillende dossiers, waaronder 243 

Impulskredieten en  
3 Cultuurkredieten.

462 243
DOSSIERS

IMPULSKREDIETEN CULTUURKREDIETEN

3

Hefboom financiert

De participaties hebben betrekking op 
zo’n 30 verschillende ondernemingen, en 
dit voor een globaal bedrag van 1.592.415 
euro. Het gaat om coöperatieve onder-
nemingen, bedrijvencentra, activiteiten-
coöperaties, organisaties rond sociale 

huisvesting, groene energie of (micro)
financiering. Hefboom heeft ook een 
belangrijke participatie in Trividend en 
SOIF De Punt. Beiden verschaffen risicoka-
pitaal aan sociale economie en duurzame 
ondernemingen.

In een groot aantal ondernemingen en 
organisaties waarin Hefboom deelneemt 
in het kapitaal, blijft de participatie niet 
beperkt tot financiering maar wordt 
ook een bestuursmandaat of een ander 
inhoudelijk engagement opgenomen.
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€ 1.592.415  € 2.672.250 € 15.654.994 € 2.323.254  € 245.450 € 1.584.808 € 35.407 € 578.656  € 150.755 € 32.395
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Hefboom financieringen in 2018
Op het vlak van kredietverlening werden 
in 2018 33 dossiers gecontracteerd voor 
een totaalbedrag van 5.604.660 euro.

Het merendeel van de gecontracteerde 
financieringsdossiers situeerde zich in de 
volgende sectoren:

De lage rentevoeten op de financierings-
markt houden verder aan. Ook in 2018 
konden sociale ondernemingen met 
sterke balansen aan zeer interessante ren-
tevoeten terecht bij de reguliere banken. 
Toch besliste een groot aantal trouwe 
klanten om opnieuw met Hefboom in 
zee te gaan. Duurzame ondersteuning 
blijft een belangrijk element in de keuze 
voor Hefboom. Ook nieuwe organisaties 
vonden de weg. In 2018 sloten we ook 
financieringen af met een tiental nieuwe 
klanten.

Naar de aard van het krediet ging het zo-
wel over investeringskredieten, overbrug-
gingskredieten, bedrijfskapitaal als over 
achtergestelde leningen. In 2018 werd 
één nieuwe participatie genomen.

Financiering: de procedure
Elke kredietaanvraag wordt zorgvuldig 
bestudeerd. De kredietconsulent praat 
de aanvraag grondig door met de klant 
en maakt een cijfermatige en inhoude-
lijke analyse. Daarnaast brengt hij/zij ook 
de ruimere maatschappelijke context 
in kaart. Zo nodig wordt de aanvraag in 
overleg bijgestuurd. Het team reguliere 
kredieten beslist  - binnen vastgeleg-
de criteria in de kredietpolitiek - over 
overbruggingskredieten en over de 
investeringskredieten tot een bedrag van 
100.000 euro. De andere dossiers worden 
voorgelegd aan het kredietcomité samen-
gesteld uit externen en medewerkers van 
Hefboom.

Risicobeheersing
Investeren in de sociale economie is 
maatschappelijk belangrijk maar niet 
risicovrij. We beperken de risico’s zoveel 
mogelijk met een goede analyse en 
opvolging van de dossiers. Verder worden 
er ook waarborgen gevraagd, zoals een 
hypotheek of het in pand nemen van 
subsidies. We vragen nooit persoonlijke 
borgstelling.

In een aantal gevallen wil Hefboom ook 
instaan voor de financiering van maat-
schappelijk waardevolle initiatieven die 
zelf geen borg kunnen inbrengen.

Om de aandeelhouders van Hefboom 
cvba te beschermen heeft Hefboom vzw 
een -weliswaar beperkt- eigen waarborg-
fonds dat een aantal risicovolle kredieten 
waarborgt. Hefboom gaat ook partner-
schappen aan:

▲▲ Hefboom is aangesloten bij 
Waarborgbeheer nv, een instrument 
van de Vlaamse overheid, onder de 
vleugels van Participatiemaatschappij 
Vlaanderen. Ook hier worden een 
aantal projecten gewaarborgd.

▲▲ In 2018 werd een structureel 
samenwerkingsakkoord afgesloten 
met het Europees Investeringsfonds 
(EIF). Hefboom diende de aanvraag 
hiervoor in samen met onze Waalse 
partner Crédal. We kunnen elk gebruik 
maken van het Europese Garantiefonds 
voor Sociaal Ondernemerschap (EaSI 
Guarantee Financial Instrument). Dit 
fonds geeft Hefboom de mogelijkheid 
om kredieten deels te waarborgen 
van sociale ondernemingen die niet of 
moeilijk kunnen terugvallen op externe 
borgstelling.

Cofinanciering
Hefboom trekt ook externe middelen aan.

▲▲ Het federale Kringloopfonds werkt al 
een tijdje in een uitdoofscenario en kan 
nog enkel de bestaande kredieten en 
deelnemingen beheren. Eind 2018 ging 
dat voor Hefboom nog over 1.593.774 
euro tegenover 1.967.506 euro eind 
2017.

▲▲ Onder meer in opvolging van het 
Kringloopfonds besliste de Vlaamse 
regering in 2009 tot de oprichting 
van het sociaal investeringsfonds 
(SIFO). Erkende financiers kunnen er 
een beroep op doen. Hefboom is de 
belangrijkste actor binnen het SIFO. 
Deze formule, waarbij Hefboom bij 
een kredietaanvraag eigen kapitaal 
investeert en daarnaast middelen 
betrekt uit het SIFO, vergemakkelijkt 
de toegang tot kredietverlening. In 
2018 betrok Hefboom voor 878.179 
euro aan cofinancieringsmiddelen 
vanuit het SIFO tegenover 1.265.534 
euro in 2017. Door striktere criteria met 
betrekking tot de cofinanciering en het 
implementeren van een plafond op de 
trekkingsrechten voor Impulskredieten 
zien we de cofinanciering door het 
SIFO jaar na jaar in volume afnemen. 
In de periode tot eind 2018 werd 
vanuit het SIFO reeds cofinanciering 
gerealiseerd voor een totaal van 
17.306.053 euro.

▲▲ Voor grote dossiers doen we ook 
een beroep op cofinanciering van 
traditionele banken. En ook met onze 
Franstalige collega Crédal realiseerden 
we in 2018 enkele gezamenlijke 
dossiers.

Internationale samenwerking
Hefboom is ook buiten de grenzen actief. 
Zo is Hefboom stichtend lid van FEBEA, de 
Europese federatie van ethische en alter-
natieve banken en financiers. Halverwege 
2013 richtte Hefboom ook mee TAMA op. 
TAMA investeert in en financiert sociale 
en duurzame projecten in heel Europa

Welzijn, 
gezondheid 
en gelijke 
kansen

Sociale 
economie

Sociaal 
culturele 
organisaties

Ecologie en 
duurzaamheids-
innovatie
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Op 30 mei 2018 stond Hefboom in voor de 
organisatie van de algemene vergadering van 
FEBEA, de Europese koepel van ethische en 
solidaire financiers. We koppelden hier de dag 
erna op 31 mei, een inhoudelijke conferentie 
aan met aandacht voor eigenschappen van 
echte duurzame financiering, voor de manier 
waarop leden van FEBEA hun ethische rol 
vervullen en voor verwachtingen ten aanzien 
van Europees beleid. 

Duurzame financiering 
in Europees perspectief

Hefboom voorzitter prof. dr. Antoon 
Vandevelde trad op als gastheer. 
Gastsprekers waren onder andere Luc 
Van Liedekerke, professor business 
ethics in Leuven, Antwerpen en Tilburg 
en Herman Van Rompuy, voormalig 
voorzitter van de Europese Raad. 

Met dit initiatief kon Hefboom naast 
leden van FEBEA  ook vertegenwoor-
digers van de Europese commissie, het 
European Investment Fund en andere 
Europese instellingen, netwerk- en 
lobbyorganisaties aanspreken om zich 
te verdiepen in aspecten van ethische 
financiering. 

 �www.febea.org
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Steunpunt Tewerkstelling 
financiert haar werking  
met een bedrijfskapitaal

Steunpunt Tewerkstelling vzw (kortweg STW) organiseert 
opleidingen lassen en elektriciteit voor werkzoekenden. De 
cursisten worden optimaal voorbereid op een duurzame 
tewerkstelling. Zo vinden al 30 jaar goed opgeleide en 
gemotiveerde werknemers hun plaats op de arbeidsmarkt. 
Het Steunpunt voorziet ook in job- en taalcoaching voor 
mensen die al gestart zijn met werken maar nog verdere 
ondersteuning nodig hebben.

“Wij hebben via Hefboom een krediet aangevraagd om een moeilijke 
financiële periode te overbruggen. Toen de administratieve con-
tinuering van reeds lang bestaande overeenkomsten met onze 
opdrachtgever ernstige vertraging opliep, kwam onze kaspositie in 
het gedrang. Hefboom hielp ons om deze periode te overbruggen. 
Van bij aanvang verloopt de samenwerking met Hefboom op een 
duidelijke en transparante manier. Wij kunnen ons met een gerust 
hart verder toeleggen op onze kernactiviteiten.”  

Bjorn Cuypers
ALGEMEEN COÖRDINATOR STEUNPUNT TEWERKSTELLING VZW 

 �Meer weten: www.stw.be

Hefboom Financiering vergrootte ook 
in 2018 de slagkracht van organisaties 
met kleine en grote kredieten. 

PROJECTEN 
IN DE KIJKER
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TWERK is een 
sociale werkplaats 
in Herentals. In 
2018 stonden 
24 doelgroep-
medewerkers samen 
met 8 professionele 
begeleiders in voor 
de verwerking van 
maar liefst 11 ton 
Fairtrade chocolade. 
De productie van 

chocolade en het personaliseren van pakketjes 
en verpakking is een unieke methodiek 
om mensen met een ernstige graad van 
AutismeSpectrumStoornis zinvol werk én loon 
naar werken te geven. De keuze om alleen met 
Fairtrade chocolade te werken, sluit hierbij aan. 
Ook de producenten in het Zuiden verdienen een 
goede job en een goed loon.

Werken en wonen, de sleutels  
voor een kwaliteitsvol leven
TWERK begeleidt de medewerkers ook buiten de 
werkuren. Hiervoor werden allerhande methodieken 
ontwikkeld. Zo is er een website/dashboard die de 
communicatie vergemakkelijkt tussen doelgroepme-
dewerker, TWERK, familie én andere mensen uit het 
netwerk, zoals een arts of maatschappelijk werker. 

TWERK komt ook op voor goede en kwalitatieve huis-
vesting voor mensen met autisme en realiseerde zelf 
aangepaste assistentiewoningen voor 9 mensen. Zij 
kunnen steeds een beroep kunnen doen op een ‘goe-
de buur’: een woonassistent die hen even holistisch 
begeleidt als op het werk.

“Alleen dankzij die holistische aanpak kunnen mensen 
met autisme werkelijk integreren in onze samenleving. 
We hebben een duidelijke visie op de manier waar-
op we maatschappelijk het verschil kunnen maken. 
Bedrijfsmatig moeten we ons van tijd tot tijd goed 
bezinnen over onze aanpak. In 2018 hielp Hefboom 
ons met het opstellen van een nieuw business plan. 

TWERK vzw:  
Meer mensen 
met autisme 
beter aan ’t werk 
krijgen
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Een centraal gegeven hierbij was dat we een seizoens-
afhankelijk product maken. In aanloop tot Pasen en 
Sinterklaas moeten we veel grondstoffen en verpak-
kingen aankopen.  En in veel gevallen kunnen we pas 
na deze hoogdagen factureren aan onze klanten. Die 
situatie leidt soms tot liquiditeitsproblemen. Hefboom 
gaf ons advies om onze schulden en kredieten te 
herschikken. En dankzij het overbruggingskrediet waar-
voor we daarna een aanvraag indienden, kregen we 
weer voldoende zuurstof en ademruimte binnen onze 
werking. Zo weten we nu dat we goed voorbereid 
zijn om elke maand stipt de lonen uit te betalen. De 
ingreep waarin Hefboom ons begeleidde, draagt dus 
bij tot een steviger positie van onze onderneming, en 
tot het welbevinden van onze medewerkers. En daar 
draait het tenslotte om.“

Bart Michiels
DIRECTEUR TWERK VZW 

 �Meer weten: www.twerk.be
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In de zomer van 2018 sloot 
Hefboom een overeenkomst 
met de Vlaamse overheid voor 
het aanbieden van aanvullende 
financieringsvormen voor de 
cultuursector. Dit kadert in de 
zoektocht van minister van 
Cultuur Sven Gatz naar een 
financieringspartner in het 
kader van zijn beleidsvisie over 
aanvullende financiering en 
ondernemerschap in de Vlaamse 
cultuursector. 

In het najaar van 2018 werd gestart 
met het verschaffen van Cultuurkre-
dieten, dat zijn kredieten tot 100.000 
euro voor professionelen actief in de 
cultuursector, met een maximale rente-
voet van 3%.

De eerste 5 Cultuurkredieten werden 
goedgekeurd, in totaal ter waarde van 
152.500 euro. Het gaat over krediet-
nemers actief in de muzieksector, 
podiumkunsten en mode. Van deze 5 
goedgekeurde dossiers werden er 4 
omgezet in een overeenkomst, goed 
voor een waarde van 92.650 euro.

In 2018 werd ook gestart met de 
procedure voor het realiseren van een 
FSMA-licentie voor het verschaffen van 
consumentenkredieten. Dit moet Hef-
boom in staat stellen om de tweede 
aanvullende financieringsvorm uit te 
rollen, met name de Kunstlening. De 
Kunstlening is een renteloze persoon-
lijke lening tot maximaal 7.000 euro. 
Het gaat om een consumentenkrediet 
dat onderworpen is aan de Wet op het 
Consumentenkrediet.

Deze kredieten worden gewaarborgd 
door het Waarborgfonds Cultuur. En 
de Vlaamse overheid cofinanciert de 
Cultuurkredieten voor een periode van 
5 jaar. Zo werden de eerste Cultuurkre-
dieten in 2018 voor een bedrag van 
61.767 euro gecofinancierd vanuit het 
Fonds Cofinanciering Cultuur.

Naar goede gewoonte werkten we 
deze nieuwe regeling uit met diverse 
partners. Cultuurloket is onze part-
ner om de sector te bereiken en te 
informeren over de mogelijkheden 
van deze nieuwe financieringsvorm. 
Bij Cultuurloket kan je als culturele 
professional ook gratis terecht als je 
begeleiding nodig hebt bij je onderne-
mingsplannen.

 �www.cultuurkrediet.be

CultuurKrediet

“Culturele ondernemers 
vinden de laatste twee jaar 
steeds beter de weg naar 
Hefboom. In de culturele sector 
zijn heel wat social en non-
profitorganisaties actief. Dat 
is ook zo in de sociale en de 
welzijnssector, waarin Hefboom 
al langer thuis is. Culturele 
organisaties streven ook eerder 
een positieve maatschappelijke 
impact na dan louter financieel 
rendement. Hefboom zet dan 
ook graag mee de schouders 
onder deze nieuwe aanvullende 
financieringsvorm voor de 
cultuursector.”

Piet Callens
Verantwoordelijke Hefboom financiering
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Cultuurkrediet in 2018

De aankoop van een UNIEK ORGEL 
voor barokconcerten
door Organum Alden Biesen, een vzw 
die de orgelcultuur levendig houdt

 �www.organum-aldenbiesen.be

De aankoop van een BUSJE 
om met producties door heel 
Vlaanderen te toeren
door de Turnhoutse 
theaterwerkplaats Het Gevolg vzw

 �www.hetgevolg.be

De UITBOUW VAN EEN 
PRODUCTIEHUIS voor de 
podiumkunsten
door Perpodium, een vzw die andere 
producenten van podiumkunsten ook 
helpt om gebruik te maken van de 
fiscaal interessante Tax Shelter

 �www.perpodium.be

De inrichting van een UNIEKE 
TEXTIELZAAL in Genk
door Marylene Madou, een creatieve en 
ondernemende textielontwerpster

 �www.marylenemadou.com
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Het bedrag van de microkredieten 
bedraagt maximaal 25.000 euro per 
lening. Impulskrediet hanteert daarbij 
een haalbare rentevoet om de ontle-
ners in staat te stellen hun lot in eigen 
handen te nemen en hun eigen zaak 
op te starten of te laten groeien.

Sinds 2017 ontvangt Hefboom van het 
Agentschap Innoveren & Ondernemen 
(VLAIO) geen middelen meer voor 
projectwerking, zoals die er in het ver-
leden wel waren voor projecten zoals 
Jongeren en Gefailleerden. In 2018 
beschikte Hefboom enkel nog over 
een werkingstoelage voor de reguliere 
microkredietwerking. Dit vertaalde zich 
in de werking met een kleiner team.

In 2018 namen 654 mensen (699 in 
2017) contact op met Impulskrediet. 
Finaal resulteerde dit in de toekenning 
van 50 kredieten (een stuk minder dan 
de 75 in 2017) voor een totaalbedrag 
van 813.250 euro (1.276.200 euro in 
2017).

Van de 654 mensen die Impulskrediet 
contacteerden, kwamen er 65 niet 
in aanmerking omdat ze niet tot de 
doelgroep behoren. Het krediet diende 
bijvoorbeeld niet voor een onder-
nemingsactiviteit of ze bleken toch 
niet uitgesloten van reguliere ban-
caire financiering. Andere aanvragers 
beschikten nog niet over een onder-
nemingsplan. Deze mensen werden 
zoveel mogelijk doorverwezen naar 
onze partners.

Aan 589 potentiële kredietkandidaten 
werd een aanvraagformulier bezorgd. 
Daarin wordt gepeild naar de per-
soonlijke situatie van de aanvrager, de 
ondernemingsactiviteit, de financiële 
situatie en verwachtingen voor de 
toekomst. Door 166 ondernemers 
werd een effectieve kredietaanvraag 
ingediend.

Alle ontvangen kredietaanvragen wor-
den geanalyseerd. Indien het dossier 
ontvankelijk is, wordt de aanvrager uit-
genodigd voor een intakegesprek. Van 
de 166 ingevulde aanvraagformulieren 
zijn 128 (kandidaat-)ondernemers 
ontvangen voor een gesprek. Tijdens 
het gesprek wordt ingegaan op het 
profiel, de ervaring en motivering van 
de aanvrager. Verder wordt hun finan-
cieel- en ondernemingsplan overlopen 
en bijgestuurd waar nodig.

Na het gesprek volgen nog contacten 
met kritische vragen over zowel het 
ondernemings-als het financieel plan 
om het risico zo goed mogelijk te kun-
nen inschatten en beperken. Op die 
manier wordt de kredietaanvraag ook 
financieringsrijp gemaakt.

Dossiers waarin de kredietconsulenten 
geloven verschijnen voor het krediet-
comité. In 2018 ging het om 64 dos-
siers. De leden van het kredietcomité 
hebben hiervan 50 dossiers goedge-
keurd (of 78% van de voorgebrachte 
dossiers). De 50 toegekende kredieten 
hadden een gemiddelde omvang van 
16.265 euro (17.016 euro in 2017).

Indien het kredietcomité de krediet-
aanvraag goedkeurt, kan de onderne-
mer beroep doen op gratis deskundige 
begeleiding gedurende twee jaar. De 
bedoeling van deze opvolging door 
een ervaren professional is om de 
slaagkansen van de goedgekeurde 
projecten te verhogen. Voor de bege-
leiding doet Hefboom een beroep op 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben 
een ruime ervaring in de financiële 
en/of ondernemerswereld en maken 
zich enkele keren per jaar vrij voor de 
begeleiding van de hen toegewezen 
(micro-)ondernemer. Ter ondersteuning 
van de vrijwilligers worden ook vrijwilli-
gersbijeenkomsten georganiseerd.

Impulskrediet

Impulskrediet is er voor micro-
ondernemers die een zaak willen 
starten of die willen groeien maar 
die van de bank geen lening (meer) 
kunnen krijgen. Banken verschaffen 
geen kredieten aan ondernemers 
die over onvoldoende of geen eigen 
inbreng beschikken, geen borg 
kunnen verschaffen, een uitkering 
krijgen (bijv. als werkzoekende) 
of een faillissement achter de rug 
hebben.
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Niet onbelangrijk is dat alle onderne-
mers die we op gesprek ontvingen een 
duidelijke feedback hebben gekregen 
omtrent de haalbaarheid van hun pro-
ject. Deze feedback laat hen toe hun 
project aan te passen in functie van de 
leefbaarheid, of kan hen doen beslissen 
om het project niet op te starten 
als het niet leefbaar blijkt. Sommige 
ondernemers werden doorverwezen 
naar partners die hen kunnen helpen 
bij de opstart van hun project. Zo helpt 
Hefboom ook de ondernemers vooruit 
die uiteindelijk geen financiering 
kregen. Door onze feedback kunnen ze 
zich immers een beter beeld vormen 
over de sterke en zwakke punten van 
hun project en op basis hiervan beslis-
sen om hun project onder een andere 
vorm of niet op te starten.

Impulskrediet werd opgestart met als 
doel kansengroepen toegang te geven 
tot financiering om met hun eigen zaak 
te kunnen starten. We bereiken die 
kansengroepen ook effectief:

▲▲ Ruim 40% zijn werkzoekenden 
die een vervangingsinkomen 
genoten en die de stap naar 
ondernemerschap hebben gezet.

▲▲ Bijna 1 op 5 is jonger dan 28 en 15% 
is vijftigplusser.

▲▲ Hefboom werkt sinds een drietal 
jaar samen met Dyzo, de organisatie 
die zelfstandigen in moeilijkheden 
begeleidt. Dat werpt zijn vruchten 
af. Ondertussen heeft 20% van de 
Impulskredietondernemers ooit een 
faillissement gehad.

▲▲ 3 op 4 van onze kredietnemers heeft 
geen diploma hoger onderwijs.

▲▲ 25% heeft een migratieachtergrond.

Microkredietverlening is een niet-kos-
tendekkende én een risicovolle activi-
teit. Tegelijk is een ruim draagvlak no-
dig om deze dienst op een duurzame 
wijze te kunnen uitoefenen. Daarom 
werkte Hefboom ook in 2018 samen 
met enkele belangrijke partners om 
Impulskrediet aan te kunnen bieden: 
Agentschap Innoveren en Onderne-
men, het Sociaal Investeringsfonds 
SIFO en Waarborgbeheer nv, beiden 
onder de vleugels van de Participatie-
maatschappij Vlaanderen (PMV).

Ook werd de afgelopen jaren sterk 
ingezet op het uitbouwen van een 
partnernetwerk in functie van bekend-
making. De medewerkers namen ook 
in 2018 deel aan partneractiviteiten van 
organisaties die werken voor dezelfde 
doelgroep(en). Ze waren er deelnemer, 
spreker, coach en/of jurylid.

Om de afstand tot de doelgroep te verkleinen, werkt 
Impulskrediet met regionale zitdagen in zeven steden. 
Impulskrediet is permanent bereikbaar in Brussel, en 
minstens twee keer per maand in elke provincie.
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In de week van 19 maart organiseerde 
Impulskrediet samen met microStart 
de Week van het Microkrediet. Met 
het thema ‘Ook ik ben ondernemer’ 
wilden Impulskrediet en microStart de 
boodschap meegeven dat onderne-
men mogelijk moet zijn voor iedereen, 
ongeacht afkomst, geslacht, sociale 
achtergrond of leeftijd.

Tijdens het slotevenement op vrijdag 
23 maart in Brussel, werden er awards 
uitgereikt aan micro-ondernemers in 
verschillende categorieën. 

 �Zie www.impulskrediet.be/ 
micro-ondernemer-van-het-jaar

Nikolaj Mortelmans uit Antwerpen 
ontving de ‘selfmade ondernemer’ 
Award. Hij kon via een Impulskrediet 
zijn T-shirtshop in Antwerpen verder 
uitbouwen. Ondertussen is zijn zaak, 
CookieTown, een begrip in het Ant-
werpse.

“Ik heb 25 jaar in een fabriek gewerkt. 
Voor de tweede helft van mijn loop-
baan wilde ik het anders. Ik heb goed 
nagedacht over wat mogelijk was. Het 
microkrediet hielp me bij de opstart. 
Zo kon ik een voorraad aanleggen en 
kreeg ik meer ruimte om mijn label 
onder de aandacht te brengen. De 
Award gaf ook een duwtje in de rug. 
Alle aandacht is meegenomen voor 
een starter. Intussen baat ik samen met 
een aantal andere labels een winkel uit 
in Antwerpen. We vormen een collec-
tief en dat heeft veel voordelen. Ik kan 
kosten drukken en hoef niet al mijn 
tijd in het winkelproject te steken. Als 
ondernemer moet je alert blijven en 
inspelen op de actualiteit. Ik beschouw 
CookieTown als een bescheiden 
succes, en de zaak heeft zeker nog 
groeimarge. Of ik blij ben met de stap 
die ik heb durven zetten? Ja zeker!”

 �Ontdek CookieTown via  
www.cookietown.be

Award 
micro-ondernemer 
van 2018

“Met deze Award 
zetten we onze micro-
ondernemers in de 
bloemetjes. Ook kleine 
ondernemers uit 
kansengroepen dragen 
bij tot onze welvaart, dat 
wordt vaak vergeten. Met 
de Award brengen we 
dit onder de aandacht 
en geven we onze 
ondernemers een duwtje 
in de rug. Zij verdienen 
dat.”

Karen Bluekens
Kredietconsulent Impulskrediet



Impulskrediet, altijd een bijzonder verhaal

De toekenning van een Impulskrediet is vaak een 
kantelmoment in het leven van mensen. Zo ook voor 
Marie-Christine (60 jaar) uit Opoeteren. Nadat ze 40% 
van haar zicht verloor ten gevolge een zware ziekte, leef-
de  Marie-Christine vele jaren van een uitkering. Dankzij 
de maatregel ‘Springplank naar zelfstandige’ kon ze een 
jaar lang haar werkloosheidsuitkering combineren met 
een activiteit in bijberoep. Marie-Christine startte met 
de productie van ijs. Omdat het moeilijk is om rond dit 
seizoensproduct een jaarinkomen uit te bouwen, wilde 
Marie-Christine een bakkerij overnemen. De banken 
gingen niet mee in dit verhaal. Impulskrediet benaderde 
dit dossier vanuit een andere invalshoek. Marie-Christine 
groeide op in een bakkersfamilie en werkte ook voor 
haar ziekte als zelfstandige. Ze kreeg een microkrediet 
van 12.000 euro voor de inrichting van de winkel en 
werkruimte.

 �Zie ook www.visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/dorne-ijs

“Als ondernemer moet je risico’s durven 
nemen, zolang het aanvaardbaar blijft. 
In de winterdagen is de ijsverkoop een 
stuk minder. Dan houdt de bakkerij het 
balletje rollende. Dat gaat goed. Vorig 
jaar ben ik 60 geworden. Ik heb helemaal 
geen spijt van het avontuur dat ik ben 
aangegaan. Wat ik wel eens mis, is dat ik 
mijn kleinkinderen nooit van school kan 
halen. Toch heb ik mij de voorbije jaren 
niet zo goed gevoeld als nu.”

Marie-Christine
Dorne Ijs & Brood
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Hefboom als 
dienstverlener

“De grote troef van de 
dienstverlening die 
Hefboom coördinaties 
biedt? Ontzorging.

We geven organisaties de 
kans om zich volledig te 
focussen op de kern van 
hun activiteiten. Hefboom 
neemt de administratieve 
en juridische formaliteiten 
van de coöperatie voor haar 
rekening.”

Hans Verstreken
Consulent dienstverlening

Diensten voor coöperatieve 
organisaties en vzw’s
Ook in 2018 breidde Hefboom haar 
dienstverleningspakket verder uit. 
Met praktische dienstverlening draagt 
Hefboom bij tot een meer efficiënte 
en duurzame werking van coöperaties 
en vzw’s.

Hefboom ondersteunt organisaties met 
uiteenlopende diensten. Het kan gaan 
om de ondersteuning van de werking 
van de raad van bestuur; het verzorgen 
van de externe communicatie met 
partners, overheden en sponsors of het 
administratief-financieel beheer, met 
inbegrip van het beheer van giften of 
het opmaken van fiscale attesten. 

Voor een aantal coöperaties organi-
seert Hefboom uiteenlopende activi-
teiten zoals de redactie en coördinatie 
van nieuwsbrieven, de organisatie van 
de algemene vergadering, site-bezoe-
ken en bedrijfstoelichtingen, …

Relatiemanagement voor meer 
dan 16.000 aandeelhouders
Hefboom volgt het administratief be-
heer op van de aandeelhoudersrelaties 
van verschillende coöperaties. Deze 
coöperaties vertegenwoordigden eind 
2018 een kapitaal van 59.352.942,50 
euro verdeeld over 16.217 aandeelhou-
ders.
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Inclusie Invest
Investeren in aangepaste  
woonvormen is een  
investering in inclusie 

In een wachtlijst kan je niet wonen
Mensen met een visuele, auditieve, mentale of fysieke 
beperking leven van een vervangingsinkomen dat 
onvoldoende ruim is voor een huurwoning op de 
privémarkt. Meer dan 5.000 mensen met een beperking 
wachten op een aangepaste woonvorm. De woning-
nood is groot. 

Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap die 
hier iets aan doet. Samen met de initiatiefnemers van 
een project gaan ze op zoek naar mensen die willen be-
leggen in –zo noemen zij het graag- ontroerend goed. 
De nieuwbouw- of verbouwingsprojecten van Inclusie 
Invest zijn kleinschalig en ingebed in een lokale omge-
ving. De huurprijs wordt bewust zeer laag gehouden. 
Verder zijn duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en 
comfort kernwoorden in alle projecten. 

Gerealiseerd in 2018: Cockerillhof Hoboken: 
Inclusieve cohousing 
In 2018 verzamelde Inclusie Invest aandeelhouders-
kapitaal voor Maud & Co. Deze vzw voorzag in drie 
passiefwoningen met telkens drie studio’s met een 
gemeenschappelijke zithoek, terras en woonkamer. 
Negen jong volwassenen met een verstandelijke beper-
king vinden hier een thuis. Ze ontmoeten mekaar in de 
gemeenschappelijke leefkeuken van de gerenoveerde 
directeurswoning. Hier woont ook het zorggezin dat 
waakt over de gang van zaken binnen deze kleine leef-
gemeenschap. Werk en vrijetijdsbesteding buitenshuis 
worden gestimuleerd en gecoacht. 

Inclusie Invest is steeds op zoek naar nieuwe aandeel-
houders voor de realisatie van haar projecten, verspreid 
over heel Vlaanderen. Interesse om te investeren in een 
veilige en maatschappelijk relevante belegging?

 �Zie www.inclusieinvest.be

“Hefboom staat in voor de volledige 
aandeelhoudersadministratie van Inclusie 
Invest. In de loop van 2018 werd het hele proces 
verder gedigitaliseerd. Dat is professioneel en 
klantvriendelijk. Hefboom verzorgt de communicatie 
met in- en uittreders, beantwoordt vragen, houdt 
de cijfers bij … Op die manier kunnen wij ons meer 
richten op de inhoud van ons werk: het versterken 
van de relaties met organisaties die willen bouwen 
voor mensen met een beperking, en natuurlijk onze 
bouwprojecten zelf. We zijn erg tevreden over de 
samenwerking, ook omdat Hefboom echt met ons 
meedenkt. En wanneer we met vragen zitten, krijgen 
we snel een antwoord.”

Elke Ielegems
 Inclusie Invest

PROJECTEN IN DE KIJKER
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RESULTATENREKENING

O P B R E N G S T E N  31/12/18 31/12/17

Bedrijfsopbrengsten 575.994 366.882
• dossierkosten 38.319 55.665
• toelagen - subsidies 101.548 1.515
• externe recuperatie waardevermindering 398.420 280.021
• doorgerekende kosten 37.706 29.681

Financiële opbrengsten 783.035 832.412
• uit aandelen, effecten & beleggingen 25.444 25.201
• uit kredietverstrekking 754.573 798.216
• overige financiële opbrengsten 3.018 8.995

1.359.029 1.199.294

KO S T E N 31/12/18 31/12/17

Diensten en diverse goederen 162.184 131.430

Personeelskosten 431.598 461.693

Afschrijvingen en waardeverminderingen 494.522 296.987

• dossierkosten 17.914 11.235
• toelagen - subsidies 429.085 238.169
• externe recuperatie waardevermindering 29.900 47.583
• doorgerekende kosten 17.622 0

Andere bedrijfskosten 7.153 14.144

Financiële kosten 207.044 226.784

Belastingen 498 0

Resultaat van het boekjaar 56.031 68.257

1.359.029 1.199.295

BALANS NA resultaatverwerking

AC T I VA 31/12/18 31/12/17

Vaste activa 4.299.011 4.227.857
• financiële vaste activa 4.298.659 4.222.454
• overige vaste activa 351 5.403

Vlottende activa 24.589.173 22.724.757
• kredieten op > 1 jaar 15.462.524 15.226.833
• vorderingen op max. 1 jaar: 5.177.223 5.729.583

• kredieten 4.673.545 5.460.305
• dubieuze vorderingen (kredieten) 132.762 228.493
• diverse vorderingen 370.916 40.785

• geldbeleggingen en liquide middelen 3.862.802 1.676.674
• overlopende rekeningen 86.623 91.666

Voorraden 578.656 398.435

• Onroerend goed voor verkoop 578.656 398.435

29.466.839 27.351.049

PA S S I VA 31/12/18 31/12/17

Eigen vermogen 11.764.867 11.546.298
• kapitaal 11.271.885 11.181.220
• reserves 100.000 100.000
• overgedragen resultaten 292.983 265.078
• kapitaalsubsidies 100.000 0

Schulden 17.701.972 15.804.751
• schulden > 1 jaar 8.112.931 7.203.306

• achtergestelde leningen 4.719.002 3.011.475

• cofinanciers 3.393.929 4.191.831

• schulden op max. 1 jaar: 9.587.340 8.599.788

• achtergestelde leningen 401.510 2.108.300

• cofinanciers 3.068.586 3.357.489

• overige leningen 4.570.000 1.770.000

• handelsschulden 71.675 31.994

• bezoldigingen/sociale lasten 59.225 56.418

• overige schulden 1.416.344 1.275.587

• overlopende rekeningen 1.701 1.657

29.466.839 27.351.049

Financiële resultaten

cvba Hefboom

NOOT: de hier gepubliceerde balansen en resultatenrekeningen zijn een verkorte weergave van 
de door de bedrijfsrevisor gecontroleerde jaarrekening die wordt neergelegd bij de Nationale 
Bank. Op basis van deze 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).

TOELICHTING CVBA HEFBOOM:
In cvba Hefboom wordt het resultaat in 
belangrijke mate bepaald door de geboekte 
waardeverminderingen op kredieten, 
participaties en onze obligatieportefeuille.  

De waardeverminderingen op impulskredieten 
(microkredieten) werden in 2018 voor 88% 
gerecupereerd bij externe borgstellers. In 
2018 blijft voor het eerst een deel van deze 
waardeverminderingen ten laste van het resultaat 
van de cvba.

Het volume aan uitstaande kredieten daalt t.o.v. 
2017.  De oorzaak zijn hoofdzakelijk de lage 

marktrentes waardoor reguliere banken in veel 
gevallen interessante voorwaarden kunnen 
aanbieden aan onze klanten. Dit heeft uiteraard 
een impact op onze eigen kredietproductie en 
de ermee verbonden opbrengsten. Anderzijds 
daalt ook de kost van externe cofinanciering 
door een lagere kredietproductie, maar 
eveneens door strengere criteria vanuit het 
Sociale Investeringsfonds (SIFO), dat de sociale 
economiedossiers co-financiert, waar minder 
dossiers konden worden aangemeld voor 
cofinanciering.

Eind 2017 diende de cvba te werken met een 
beperkte liquiditeitsmarge.  Dit werd in het 
voorjaar van 2018 opgelost door het feit dat een 
aantal aandeelhouders en partners bijkomende 
middelen ter beschikking stelden door middel 
van niet-achtergestelde leningen.  Dit reflecteert 
zich op onze liquiditeiten op 31/12/2018.

Voor het nieuwe aanbod cultuurkredieten kreeg 
de cvba zowel werkingsmiddelen (als toelage), 
een kapitaalsubsidie (als investeringsmiddelen) 
als cofinancieringsmiddelen. Deze ondersteuning 
werd toegekend door het Vlaamse ministerie van 
Cultuur voor een initiële periode van vijf jaar. 

▲▲ Hefboom cvba sluit het boekjaar 2018 af met een 
beperkte winst van +56.031 EUR, iets lager dan het 
resultaat van 2017 (+68.257 EUR). Na enkele financieel 
succesvolle jaren sluit de vzw Hefboom het voorbije 
boekjaar af met een negatief resultaat van -43.712 EUR. 

▲▲ Het geconsolideerde resultaat van beide entiteiten blijft 
voor 2018 bijgevolg beperkt tot +12.319 EUR.

▲▲ De resultaten laten ons toe om aan de aandeelhouders 
een dividend uit te keren van +0,25 %.

▲▲ Het saldo van de resultaten van beide entiteiten zal 
(respectievelijk positief voor de cvba en negatief voor 
de vzw) worden verrekend met de overgedragen 
resultaten in beide entiteiten.  
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RESULTATENREKENING

O P B R E N G S T E N  31/12/18 31/12/17

Bedrijfsopbrengsten 1.016.607 1.327.445
• omzet advies en dientverlening 497.379 712.216
• toelagen projectwerking 326.955 424.722
• personeelstoelagen 24.744 36.389
• giften en sponsoring 73.850 99.834
• doorrekening gemeenschappelijke kosten 92.218 52.315
• overige bedrijfsopbrengsten 1.461 1.970

Financiële opbrengsten 10.403 42.879
• FVA (uit aandelen) 2.919 3.318
• commissies 0 10.935
• giften 7.475 28.624
• overige 8 2

Uitzonderlijke opbrengsten 100 0

1.027.110 1.370.325

KO S T E N 31/12/18 31/12/17

Diensten en diverse goederen 315.635 431.680

Personeelskosten 677.654 740.556

Afschrijvingen en waardeverminderingen 62.328 64.958

• afschrijvingen 60.994 64.958
• waardeverminderingen op vorderingen 1.334 0

Andere bedrijfskosten 11.774 67.093

Financiële kosten 252 609

Uitzonderlijke kosten 3.179 6.157

Resultaat van het boekjaar -43.712 59.271

1.027.110 1.370.325

BALANS NA resultaatverwerking

AC T I VA 31/12/18 31/12/17

Vaste activa 363.827 379.971
• financiële vaste activa - 221.096 219.896
• immateriële vaste activa 125.216 97.726
• materiële vaste activa 17.515 62.349

Vlottende activa 818.073 660.803
• vorderingen op max. 1 jaar: 794.404 548.772

• handelsvorderingen 341.603 299.340
• te ontvangen subsidies 382.655 249.178
• overige vorderingen 70.145 254

• liquide middelen 10.641 36.616
• overlopende rekeningen 13.029 75.414

1.181.900 1.040.774

PA S S I VA 31/12/18 31/12/17

Eigen vermogen 497.805 541.517
• bestemde fondsen 50.000 50.000
• overgedragen resultaten 447.805 491.517

Schulden 684.095 499.257
• schulden op max. 1 jaar: 628.549 347.791

• handelsschulden 56.143 54.068

• ontvangen vooruitbetalingen 7.173 5.382

• bezoldigingen/sociale lasten 85.411 98.158

• overige schulden < 1 jaar 479.822 190.183

• overlopende rekeningen 55.547 151.466

1.181.900 1.040.774

vzw Hefboom

NOOT: de hier gepubliceerde balansen en resultatenrekeningen zijn een verkorte weergave van 
de door de bedrijfsrevisor gecontroleerde jaarrekening die wordt neergelegd bij de Nationale 
Bank. Op basis van deze 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).

TOELICHTING VZW HEFBOOM: 
Het resultaat van Hefboom vzw wordt groten-
deels bepaald door de gerealiseerde omzet. 
De dienstverlening aan coöperaties kende in 
2018 een mooie en continue groei met enkele 
nieuwe klanten en groei van bestaande klanten, 
waardoor de gerealiseerde omzet op peil bleef 
t.o.v. 2017.

Onze adviesdienst zag in 2018 de personeels-
bezetting, alsook de inzet van externe consu-
lenten ter aanvulling van ons intern team, sterk 
inkrimpen.  Door het feit dat een belangrijk deel 
van de resterende tijdsbesteding ingezet bleef 
voor projectwerking die gefinancierd wordt via 
ESF-toelagen (die vergoedingen zonder marge 

voorziet), dalen onze bedrijfsopbrengsten globaal 
gezien t.o.v. 2017. Deze combinatie van factoren 
zorgt voor minder goede resultaten in 2018.  On-
dertussen werden de nodige maatregelen getrof-
fen om vanaf 2019 de personeelsbezetting terug 
op peil te brengen en de te realiseren opdrachten 
op een gebalanceerde en meer rendabele manier 
in te vullen.

Het resultaat van de vzw Hefboom wordt op een 
positieve manier beïnvloed door een eenmalige 
toelage voor onze werking Impulskredieten 
(microkredieten) die door vzw Hefboomfonds 
werd toegekend.

Aangezien de nog te ontvangen subsidies en 
toelagen voor Impulskredieten en ESF-pro-
jectwerking (voornamelijk lonen) worden 
voorgefinancierd met middelen die via rekening 
courant door cvba Hefboom ter beschikking wor-
den gesteld in afwachting van uitbetaling door 
de subsidiërende overheden, stijgen zowel onze 
vorderingen als onze schulden vrij gelijkmatig in 
onze balans t.o.v. 2017.

Ondanks het tegenvallende resultaat van dit 
boekjaar sluit de vzw Hefboom het boekjaar af 
met een nog steeds stevig eigen vermogen.



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. Het fonds maakt het ook 
mogelijk  risicovolle maar maatschappelijke projecten te 
financieren.

 � www.hefboom.be
  hefboom
  hefboom

 � www.impulskrediet.be
  impulskrediet
  impulskrediet

Volg onze werking verder

Meer over Hefboom
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