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We trappen een open deur in als we zeggen dat 2020 een bijzonder jaar was. Net als 
jullie hebben we plots en onverwacht in sterk gewijzigde omstandigheden geleefd, 
gestudeerd en gewerkt. Er waren beperkingen, zorg(en), druk en stress. We zagen 
mensen uit de boot vallen, de afzondering zorgde voor eenzaamheid en sociale 
uitsluiting.

Soms zorgde het ook voor kansen en nieuwe mogelijkheden, zetten de beperkingen 
aan tot ongeziene creativiteit. De voorbije én nog steeds lopende periode zal onze 
manier van leven en werken voorgoed veranderen. We passen ons aan en maken het 
beste van de omstandigheden.

Verandering begint bij jezelf

Zo stellen we blij verrast vast dat méér bedrijven en organisaties willen inzetten op 
duurzaam ondernemen. Dat is een unieke kans die we niet willen laten passeren: het 
mag niet alleen bij mooie woorden blijven en een terugkeer naar ‘de normale gang 
van zaken’ moeten we te allen prijze vermijden.

We zijn ervan overtuigd dat de welvaart van onze samenleving niet 
begint of eindigt bij het creëren van alleen maar ‘economische waarde’. 
Het is essentieel om vooral rekening te houden met de draagkracht van 
mens én planeet. Dat debat is niet nieuw: al in 1972 rapporteerde de 
Club van Rome over de limieten van de groei …

We willen zelf een motor(tje) van die verandering in de samenleving 
zijn. Daarom hebben we er begin 2020 voor gekozen om onze maat-
schappelijke impact transparant in kaart te brengen én te werken aan 
verbetering bij onszelf. Daarvoor zijn er meerdere mogelijkheden: wij 

kozen alvast om het model van ‘Economy for the Common Good’1 of 'gemene-goed-
economie' toe te passen. We maken onze positieve bijdragen aan de samenleving 
zichtbaar in het model van een ‘algemeen belang’ -balans, die de impact bij onze 
stakeholders (klanten, investeerders, leveranciers, overheden …) duidelijk maakt aan 
de hand van vier kernwaarden: menselijke waardigheid, duurzaamheid, sociale recht-
vaardigheid en democratische participatie. 

In de tweede helft van 2021 zullen we onze financiële rapportering uitbreiden met 
een extensieve rapportering van onze impact op mens en milieu. Dat is pas een 
beginpunt. We zullen ernaar streven om onszelf jaar na jaar uit te dagen en te verbe-
teren in elk facet van onze werking. Niet alleen in onze kernactiviteiten, maar ook wat 
betreft onze praktische, dagdagelijkse en logistieke werking.

1 Zie Christian Felber (2019): Change Everything – creating an economy for the common good,  
ISBN 978-1-78699-746

Voorwoord

4



Een jaar van vallen en opstaan

Tot zover onze toekomstperspectieven. Wat heeft 2020 ons 
geleerd over onze eigen dagdagelijkse activiteiten?

We stelden vast dat de periodes van ‘lockdown’ onze 
advieswerking bijna van de ene op de andere dag 
hebben veranderd. Op zeer korte tijd waren directe 
persoonlijke contacten niet meer mogelijk en laat dat 
nu net een hoeksteen zijn van onze werking.

Vanaf midden maart is voor heel wat opdrachten de 
pauze knop ingedrukt. Sommige werden zelfs perma-
nent stopgezet. We gingen op zoek naar digitale 
oplossingen om verbinding te zoeken en te houden. 
We spendeerden – en spenderen nog steeds – vele 
uren voor het scherm. Een blijver? We nemen de posi-
tieve elementen mee, maar het is zeker geen substituut 
voor de directe groepsinteractie. We onthouden wél 
dat het overgrote deel van de trajecten en opdrachten 
die we in 2020 realiseerden toch kon doorgaan: onze 
consultants gingen er voluit voor en realiseerden zo’n 
61 opdrachten.

Méér nood aan begeleiding

Ook in de dienstverlening aan coöperatieven en vereni-
gingen maakten we in het tweede kwartaal een snelle 
overgang naar volledige digitale interactie. De collega’s 
zochten (en vonden) binnen het wettelijke kader succes-
volle manieren om, onder andere, online algemene ver-
gaderingen in goede banen te leiden.

We kunnen intussen wel stellen dat we hier unieke 
expertise in hebben opgebouwd. In al die tijd hebben 
we onze instrumenten voor aandeelhouderscommuni-
catie en -administratie vernieuwd én ondersteunen we, 
onder meer, Coopkracht-leden in functie van hun ven-
notenbeheer. Hiermee helpen we steeds meer coöpe-
raties bij het professionaliseren van hun administratie.

Zo kunnen zij focussen 
op hun kernactiviteit: 
de belangen van hun 
coöperanten verdedi-
gen en dienen.

Uitstellen om 
te versnellen 

De financieringsactiviteiten schakelden een versnel-
ling hoger. Het uitblijven van al te hoge percentages 
van uitval stemmen ons voorlopig positief, maar we 
blijven zeer voorzichtig. De maatregelen van de over-
heid betekenden voor vele organisaties en sociale 
onder nemingen een welkome ondersteuning. Maar 
de gevolgen van de pandemie zullen zich helaas in de 
komende maanden en jaren nog laten voelen. 

We konden onze steen bijdragen door de versnelde 
openstelling van herstelkredieten voor de cultuursector te 
realiseren in de tweede  jaarhelft: een extra bijdrage aan 
een sector die bij uitstek heeft geleden onder de effecten 
van de crisis. Voor de sociale en duurzame kredieten én 
de microkredieten is er uitstel van terugbetaling verleend. 
Waar nodig hebben we extra voorzieningen getroffen 
om toekomstige kredietverliezen op te vangen.

We steken niet weg dat de lage rentevoeten waaraan 
banken lenen, het voor Hefboom – als niet-bancaire 
financier – niet altijd makkelijk maken. Dankzij maatwerk 
en financiering van specifieke doelgroepen die niet of 
amper door banken worden bediend, slagen we er 
toch in om opnieuw een groot aantal organisaties 100% 
ethisch en duurzaam te financieren. Daarbij is de steun 
van onze aandeelhouders essentieel: het is dankzij jullie 
dat dit mogelijk is. Zo bouwen we samen aan positieve 
verandering in de samenleving. Dit is pas het begin.

Prof. Dr. Antoon Vandevelde – voorzitter
John Vanwynsberghe – algemeen directeur
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in kaart

Hefboom realiseert zijn missie samen met…

22
medewerkers

10
bestuurders 

die een onbezoldigd mandaat  
in persoonlijke naam uitoefenen

– Antoon Vandevelde (voorzitter)
– Wim Beazar
– Jos Behiels
– Yvan De Bie
– Johan Bongaerts 

(nieuw mandaat sinds 06/2019)
– Dirk Dalle
– Erik De Sutter
– Raphaël Jacxsens
– Tania Rombaut
– Jan Sap
– Geert Wittock

In 2020 kwam Youri het Hefboom team ver-
sterken. Met een wetenschappelijke achter-
grond in Banking and Finance en werkervaring 
bij traditionele financiële dienstverleners 
sprak de missie van Hefboom Youri aan:  
“Het maatschappelijke en sociale aspect 
past goed bij mijn persoonlijkheid, naast het 
warme gevoel dat Hefboom uitstraalt. Mijn 
skills zet ik het liefst in om interne processen  
te verbeteren, zodat klanten en partners  
indirect hun positieve impact kunnen  
vergroten.“ Youri, Backoffice bij Kredieten. 

We zijn heel blij om Youri in onze equipe  
te hebben. 

In 2020 nam de raad van bestuur afscheid van 
Yvan de Bie. Wij danken hem van harte voor 
zijn jarenlange engagement en de inzet van 
zijn expertise en netwerk in, onder andere, 
de maatwerksector.

6
leden Kredietcomité Cultuurkredieten

– Raf Vermeiren (voorzitter)
– Klara De Smedt
– Vjera Somers
– Bart Temmerman
– Maarten Van Cauwenberghe
– Leen Gysen (lid stuurgroep cultuur)

4 
freelancers 1189

aandeelhouders
die samen onze 

algemene vergadering 
vormen
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Wil je ook deel uitmaken van een  
kredietcomité van Hefboom?  
Laat van je horen door een mailtje  
te sturen naar piet.callens@hefboom.be

33
vrijwilligers Impulskrediet

– André Gaublomme
– Ann Baudewyn
– Daniël Peeters
– Tom Dewyspelaere
– Els Verdonck
– Peter Anthierens
– Muriel Desoet
– Bart Neve
– Karin Beeckman
– Sissi Vlamynck
– Yves Desplenter
– Ludo Roels
– Jos Bosmans
– Peter Demuynck
– Kurt Gheysen
– Denis Meert
– Silvia Claes
– Jan Bauwens
– Pieter Mensaert
– Pieter-Jan Van de Velde
– Annemie Decrick
– Jens Geets
– Vera Verscheuren
– Kerstin Van Bulck
– Jozef (Jef) Van Laer
– Gerard Thys
– Rudy Volders

  NIEUW

– Willy Vanmechelen  
– Francois Beckers
– Tom Laporte
– Mark Van de Casteele
– Annelies Leysen
– Jonathan Thelen

5
leden Kredietcomité Sociale en  
Duurzame projecten

– Luc Martin Vanhees (voorzitter)
– Sandra Bultheel
– Hubert David
– Luc Devriese
– Kathleen Van Rompuy

9
leden Kredietcomité Impulskrediet

– Erik De Smedt (voorzitter)
– Petra Geerdens
– Bettina De Backer
– Olivier Delaere
– Tom De Keersmaecker
– Diane Devriendt
– Pieter Werrebrouck
– Jelle Volckaerts
– Ann Baudewyn
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Over

– Maatschappelijke uitdagingen vereisen innovatieve organisatievormen,  
diensten en producten. We ondersteunen en stimuleren organisaties hierin. 

– De scheidingslijn tussen for profit- en social profitorganisaties vervaagt.  
We zetten in op verbinding en ‘van elkaar leren’ om complexe maatschappelijke 
en sociale uitdagingen het hoofd te bieden. Op het snijvlak verbindt en versterkt 
Hefboom, ook met eigen initiatieven.

– Investeren in Hefboom is actief bijdragen aan een sociale en duurzame  
maatschappij. We richten ons op maatschappelijk én financieel rendement,  
met de focus op een zo groot mogelijke duurzame impact.

– Coöperaties nemen een bijzondere plaats in. Zij combineren burgerparticipatie, 
samenwerking en duurzaamheid met een economische activiteit.  
We geloven in het coöperatief model en promoten dit ook.

– Hefboom is een verbindende factor binnen het netwerk van organisaties 
en initiatieven die maatschappelijke meerwaarde nastreven. 

VISIE

Communicatie op scherp 

In de loop van 2020 heeft ons team, samen met het bestuur, de missie en visie van 
Hefboom geactualiseerd. Dit is onze mission statement, onze visie op de maatschap-
pij en hoe we dit willen realiseren:  

“Het merk Hefboom heeft zich sterk ontwikkeld. De komende jaren 
willen we onze missie beter communiceren, onze – vaak sector- en 
dienstoverschrijdende – verhalen nog meer in de kijker zetten en 
ons bereik verder vergroten. Samen met communicatiebureau 
Karakters hebben we onze merkidentiteit aangescherpt: een 
vernieuwde uitstraling en communicatiestrategie. Dit jaarverslag 
toont hier al een stuk van en presenteren we dan ook met trots.”

Sara Stevenson, Communicatiemanager
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– We inspireren, faciliteren en 
realiseren mee organisaties en 
(burger)initiatieven die eenieders 
recht op kwaliteitsvol en inclusief 
leven én werken mogelijk maken.

– We zijn overtuigd dat we dit als 
samenleving het best kunnen 
waarmaken door sociaal en 
duurzaam ondernemerschap te 
versterken.

We tonen deskundigheid in de diensten en  
producten die we aanbieden.

Integriteit is essentieel in het handelen van onze  
medewerkers en organisatie.

We zijn professioneel betrokken bij klanten, mede werkers, 
aandeelhouders en andere stakeholders.

Individueel en collectief nemen we verantwoordelijkheid 
op voor onze acties.

WAARDENMISSIE

Jaarverslag 2020 9



IMPACTMETING ALS AANVULLING 
OP DE FINANCIËLE RAPPORTERING

Om een beter inzicht te verwerven in de maatschappelijke impact van Hefboom, 
zijn we eind 2019 gestart met een traject rond impactmeting. We willen verder gaan 
dan de traditionele financiële rapportering. Omdat we denken dat die zoveel méér 
kan omvatten dan kwantitatieve data: onze inspanningen voor het ‘gemene goed’ of 
‘algemeen belang’. 

‘Common Good Impact’-matrix als handvat

Dankzij het kader van de ‘Common Good’-matrix zullen we een genuanceerd zicht 
krijgen op de relaties met onze omgeving en de impact van onze activiteiten. Deze 
360°-rapportering komt voort uit de principes van ‘the Economy for the Common 
Good’ zoals beschreven door de Oostenrijkse politicoloog Christian Felber. In 2010 
hebben deze geleid tot de start van een internationale beweging. 

Met het model als handvat kijken we heel breed naar duurzaamheid. Zo evalueren 
we de relaties met onze leveranciers, staan we stil bij milieu-impact door de verplaat-
singen van medewerkers, zoeken we naar mogelijkheden en hebben we het over 
transparantie en inspraak. We kijken naar onze samenwerkingen met financiële en 
ander partners en werpen een kritische blik op ons aankoopbeleid. Nog interessanter 
dan de scores in het model, is de bewustwording die dit met zich meebrengt in de 
hele organisatie.

Nog meer positieve impact vanaf 2021

Op een aantal domeinen is Hefboom traditioneel sterk. Zo is het voor ons evident dat 
we investeren in onze maatschappelijke doelstellingen en samenwerken met ethische 
financiers. Toch levert deze vorm van rapportering nog heel wat waardevolle eye-
openers op. Voor ons is dit dan ook zeer belangrijk. We willen zorgvuldig omgaan 
met elke keuze die we maken. Dat is de weg naar meer positieve impact.

We zullen deze rapportering volgens de ‘Common Good’matrix in de tweede jaar-
helft van 2021 concretiseren en publiceren. Het is de bedoeling dat we vanaf dan 
jaarlijks over onze vooruitgang rapporteren. In een volgende fase willen we onszelf 
ook onafhankelijk laten auditen.
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KWALITEITSLABEL  
VOOR COÖPERATIEVE 
AANDELEN

In 2020 heeft Hefboom voor zijn coöperatief aan deel-
houderskapitaal het ‘FairFin-Financité kwa liteits label voor 
solidaire financiële producten’ ontvangen.

FairFin doet onderzoek en voert campagnes rond 
de rol van geld in de samenleving en de impact van 
de financiële sector op de maatschappij. Het FairFin-
Financité label werd opgericht ter ondersteuning van 
financiële instrumenten van sociale en ecologische 
coöperatieve organisaties. Zo’n 42 organisaties over 
heel België werden reeds geaudit en erkend.  

We hebben jou nodig

Om investerings- of kapitaalmidde-
len te voor zien voor de vele maat-
schappelijke initia tieven die we on-
dersteunen, zijn we steeds op zoek 
naar aanvullend kapitaal. Coöperatief 
aan  deel houder worden kan al vanaf 
250 euro en je betaalt geen in- of uit-
stapkosten. We mikken jaarlijks – 
wanneer mogelijk – ook op een be-
scheiden dividendbetaling. 

Meer weten over aandeelhouderschap 
bij Hefboom cv? Op onze website 
vind je informatie over de voordelen 
en moge lijke risico’s die ver bonden zijn 
aan het aandeel houder  schap.

Apprecieer jij ons werk?
Vertel anderen over Hefboom.  
Jij bent en blijft onze beste ambas-
sadeur!

https://hefboom.be/investeer-mee/

“Met het label hopen 
wij met Hefboom 
nog meer mensen te 
kunnen overtuigen dat 
sociaal en duurzaam 
investeren méér dan 
ooit nodig is.

John Vanwynsberghe,  
Algemeen Directeur 
Hefboom vzw & cv

“We zijn erg tevreden dat we het FairFin-label mogen 
dragen. Het is voor ons een erkenning voor het jaren-
lange werk om 100% in te zetten op de ondersteuning 
van sociaal en duurzaam ondernemerschap. Ook voor 
potentiële investeerders is het een duidelijk signaal. 
Het belang dat wij hechten aan de principes van  
ethische financiering, is buitengewoon groot” 

Danny De Mul, Financieel Directeur Hefboom cv
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Hefboom ondersteunt sociale en duurzame ondernemingen met consultancy-diensten, 
procesbegeleiding en coaching. Aan de hand van een integrale, resultaatgerichte, 
participatieve en positieve aanpak werkt het team, bestaande uit 5 consultants, binnen 
de volgende domeinen: 

OPDRACHTEN HEFBOOM ADVIES

 
advies

17%

37%

14%

32%

Innovatief organiseren Transitie en  
maatschappelijke impact

Zakelijk en  
financieel beleid

Beleidsplanning 
en strategie
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Hefboom Advies heeft de impact van de corona- 
uitbraak vooral in de eerste 6 maanden gevoeld. Heel 
wat opdrachten zijn tijdelijk stopgezet. 

Het aantal lopende opdrachten in 2020 is met 61 in totaal 
een stuk minder dan vorige jaren. Naast de invloed van 
COVID-19 was er ook een kleinere personeels bezetting, 
onder meer door het uitvallen van een collega. 

Overschakelen naar online

Overheidsopdrachten konden wel gewoon blijven 
door lopen na een volledige omschakeling naar online 
workshops en samenkomsten. Ontmoetingen en uit-
wisselingen gebeurden vooral online. Digitale tools, 
zoals Zoom, maakten het mogelijk om toch met grote 
groepen samen te komen en leertrajecten aan te gaan.

Zo kwamen de 243 deelnemers van Activate Together 
vanaf april 2020 enkel nog ‘virtueel’ samen in thema-
tische intervisiebijeenkomsten, trainingen en groeps-
gesprekken. Via breakout rooms kon ook in kleinere 
groepen gewerkt worden, wat de interactie tussen de 
deelnemers bevorderde.

Opnieuw hervatten en aanvatten

Pas na de zomer konden we de meerderheid van de 
gepauzeerde opdrachten hernemen en met nieuwe 
opdrachten van start gaan. Vanaf september kwam de 
advieswerking snel weer op kracht.

In 2020 voerde Hefboom 61 ADVIESOPDRACHTEN 
uit in de volgende sectoren:

1

Sociaal-cultureel werk

39

Welzijn, gezondheid 
en gelijke kansen

2

Ecologie en  
duurzaamheid

4

Werk en sociale economie

10

Overheden en 
koepelorganisaties

5

Andere domeinen
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Op 13 en 14 februari 2020 kwamen tijdens ‘Hack the Gap’ 74 ESF-projecten uit heel 
Vlaanderen samen voor het lerend netwerk Activate Together. 

Lerend netwerk

Twee dagen lang werkten meer dan 160 projectmedewerkers, beleidsmakers en 
academici samen rond outreach en activering van inactieve arbeidsreserves. Hierin 
werden de thema’s bepaald waar de deelnemers in het lerend netwerk samen over 
zullen leren en mee zullen experimenteren.

Daarin nodigt Hefboom Advies de medewerkers van de projecten in (online) 
samenkomsten uit tot het ontwikkelen van sterke praktijkvoorbeelden. Kennis 
en ervaringen worden hier gedeeld van individueel niveau, over project- en 
organisatie niveau, tot de ruimere beleids- en maatschappelijke context. Naast uit-
wisselingen en ontmoetingen binnen het werkveld, draait het ook om het ontwik-
kelen en implementeren van innovatieve methodieken.

Nieuwe kansen en inzichten 

Tijdens thematische intervisiebijeenkomsten, presentaties en groepsgesprekken 
wordt in- en uitgezoomd op de ingebrachte oplossingen. Die allemaal bijdragen 
tot de activering van de doelgroepen zoals mensen met een migratie-achtergrond, 
vluchtelingen, NEET-jongeren, mensen met een detentieverleden, mensen met 
een psychische kwetsbaarheid en Roma.

Meer over het project

Activate Together is een project van Hefboom Advies, waarin HIVA KU Leuven en SAM 
vzw als partner specifieke (wetenschappelijke) expertise inbrengen. Activate Together 
wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

Activate Together 
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“We leerden verschillende 
partners kennen en er werden 
veel ervaringen gedeeld. Er 
vinden goed voorbereide 
informatiemomenten plaats 
en de gedeelde informatie is 
gevarieerd. Ook is het verslag 
na het overleg een pluspunt 
van het lerend netwerk. Spijtig 
dat het door corona op afstand 
georganiseerd moest worden. 
Minder leuk en fijn om zo lang 
naar een scherm te moeten 
kijken, maar met Valérie en 
Tom is het zeer fijn om te blijven 
volgen!“

Bahareh Moham,  
Coach Adviseur Groep INTRO vzw

13 en 14 februari 2020 - Hack the Gap.
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Start SOON

“De topics waren inspirerend en vernieuwend voor een sociaal 
ondernemer (in spe). Ze werpen een blik op de economie van de 
toekomst, waar we samen als maatschappij naartoe moeten werken. 
Zo ging het over het toenemend belang van een impactmeting. Het was 
zeer fijn om experten aan het woord te horen en van hen bij te leren.”

Deelnemer over het Basistraject 1 en Acceleratie Traject 1

Ondersteuning van sociaal ondernemerschap en innovatie

Start SOON helpt sociale entrepreneurs een doordacht en onderbouwd onder-
nemingsplan uit te werken. 

Van idee naar sociale onderneming

In diverse workshops worden de vele facetten van sociaal ondernemerschap toege-
licht. Daarin komen thema's als een impactmeting, de financieringsmix, ontwikkeling 
van producten en diensten, vennootschapsvormen, kostprijsberekening, marketing 
en circulaire economie aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van het Business Model 
Canvas om de sociale ondernemers te helpen om hun ondernemingsplan te struc-
tureren en hun ondernemersidee te concretiseren.

workshop 

1

workshop 

1

workshop 

2

workshop 

2

workshop 

3

workshop 

3
workshop 

4

pitch!

20u
Individuele

coaching

BASISTRAJECT

ACCELERATIETRAJECT

Jouw 
sociaal 

ondernemers-  
idee!

Basis voor 
jouw sociaal  

ondernemingsplan
+ haalbaarheidsadvies

Jouw sociaal  
ondernemingsplan

+ sociale ondernemersskills

Upload 
jouw idee

Beoordeling
idee

Beoordeling
pitch

ondersteund door online Start SOON community

ondersteund door team van experten
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“We kwamen terecht in een netwerk van 
professionals, met duurzame kennis en een 
vakgebied waar wij niet in thuis zijn.  
Toch was er een groot gevoel van 
herkenning in de zoektocht, ambitie en 
passie. Het bekijken vanuit een ander 
perspectief, was vaak verhelderend. We 
gaven elkaar feedback en tips, dachten 
mee over elkaars projecten en werden 
zo snel een heterogene groep. Ook de 
aanspreekbaarheid van Rudi en Valérie 
was erg warm en fijn.”“Ik ben dankbaar dat we via de 

coachingsuren echt 1 op 1 (of in ons 
geval 1 op 2) en gericht aan de slag 
kunnen. Daardoor hebben we een aantal 
vraagstukken nog wat meer vorm kunnen 
geven en concreter uitgewerkt.”

Charlotte Wouters, 
Deelnemer Basistraject 1 en Acceleratie Traject 1. 

“Ik heb de deelnemers van Start SOON 
tijdens de workshops mogen inwijden in 
de boeiende wereld van de financiële 
aspecten bij de opstart van een organisatie. 
Deze materie is voor de meeste mensen 
relatief onbekend terrein. Het is dan ook 
een uitdaging om dit onderwerp op een 
verstaanbare manier over te brengen. 
Als kredietconsulent zie ik veel diverse 
financiële plannen passeren, dit heeft mij 
zeker geholpen bij het geven van deze 
workshops en coaching. Een leerrijke 
ervaring!”

Anja Mackelberg, Kredietconsulent

“Wanneer je aan het werk bent, en bezig 
bent met de droom, is het soms wel 
moeilijk naar tijdsverdeling toe om alles 
uit te diepen en op te slaan. Maar er werd 
een zeer goede basis gelegd voor de 
verdere uitwerking van ons project en dit 
gaf ons ook een zekere draagkracht en 
zelfzekerheid. Ik zie het aangebrachte vaak 
ook als achtergrondkennis, ‘aangeraakt’ 
om later mee aan te slag te gaan en ons in 
te verdiepen. Sommige zaken zijn dan wel 
weer nu al belangrijk en toepasbaar .”

Meer over het project

Start SOON is een initiatief van het Vlaams Departement 
Werk & Sociale Economie, uitgedacht en uitgewerkt door 
Hefboom Advies in samenwerking met Möbius en de 
Sociale Innovatiefabriek. Met de steun van de collega’s 
Anja (Reguliere kredieten) en Lore (Impulskrediet) werkt 
een zeer complementair team aan de verdere realisatie 
en uitbouw van Start SOON. Een dienstoverschrijdende 
samenwerking die duidelijk zijn vruchten oplevert.

https://start-soon.be/
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In de bootcamp 'impactgericht ondernemen' leren 
deelnemers kritisch nadenken over de maatschappe-
lijke impact van hun activiteiten. 

Interactief traject 

Tijdens dit interactief traject tillen deelnemers in vijf halve 
dagen hun vaardigheden en kennis naar een hoger 
niveau. Samen met andere sociale ondernemingen, uit 
verschillende sectoren, werken ze een specifieke case 
uit. Er wordt geleerd van experts én van elkaar, in een 
open en vertrouwelijke sfeer.

Meer over het project 

De bootcamp 'impactgericht ondernemen' is opge-
zet door Hefboom Advies, in het kader van Groeilabz.  

GROEILABZ

Bootcamp impactgericht ondernemen

”De bootcamp heeft mij geholpen verder 
te kijken dan de ‘usual suspects’ qua 
formuleren van doelstellingen en outputs. 
Ik kreeg er inzichten en handvaten om, 
zowel voor kleinere projecten als meer 
complexe uitdagingen, concreet aan de 
slag te gaan met (sociale) impact. Een 
verrijking voor mijn eigen werk, maar 
ook voor de doelgroep waar ik me voor 
inzet. Een aanrader voor wie de uitdaging 
wil aangaan om net die stap verder te 
zetten.” 

Marianne Labre, Programmaregisseur  
‘Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad’ 
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Het project 'Duurzaam LDE' reikt handvaten om duurzaamheidsthema's aan te brengen, 
MVO-initiatieven te stimuleren en bedrijfsprocessen te verduurzamen in de lokale 
diensteneconomie. 

Gids voor de lokale diensteneconomie

In een lerend netwerk staken 14 deelnemers de koppen bij elkaar. Het resulteerde 
in een gids, die in 5 etappes leidt naar de ontwikkeling van een (meer) duurzame 
onderneming. 

Meer over het project 

'Duurzaam LDE' is een project van de Koepel Lokale Diensteneconomie en aange-
boden in een samenwerking tussen Valérie van Hefboom Advies en Katrien van 
Signport. Het kadert in het beleid van de Vlaamse overheid rond Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO).

www.duurzaamlde.be

Duurzaam ondernemen  
in de Lokale Diensteneconomie

“Via dit lerend netwerk wilden we de lokale 
diensteneconomie uitnodigen om het 
impliciete bewustzijn rond maatschappelijk 
verantwoord ondernemen te duiden en een 
duurzaamheidsvisie en bijhorende acties te 
ontwikkelen. Hiervoor maakten we gebruik 
van de Sustatool, ontwikkeld door MVO 
Vlaanderen. Organisaties uit alle wind-
streken in Vlaanderen – met uiteenlopende 
LDE-activiteiten – namen deel."

Valérie Carrette, Consulent Advies

“Vroeger was één persoon verantwoordelijk 
voor de duurzaamheidsrapportering.  
We hebben nu met heel het management-
team de Sustainable Development Goals 
vastgenomen. Daaruit zijn werkgroepen 
ontstaan, met medewerkers op alle niveaus. 
Iedereen moet deelnemen aan een werk-
groep. Zowel directieleden, stafmede-
werkers als medewerkers op de werkvloer 
maken deel uit van het team.”

Deelnemer lerend netwerk LDE
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financiering 

6
miljoen euro

Sociale en  
duurzame  
projecten

2,2
miljoen euro

Cultuur

Cultuurkrediet

We slaagden erin om 2,2 miljoen euro beschikbaar 
te stellen voor de cultuursector. Op enkele maanden 
tijd konden we aan 27 kunstenaars en culturele orga-
nisaties renteloze Herstel Cultuurkredieten toekennen 
om de coronapandemie te overbruggen. Ook regu-
liere Cultuurkredieten bleven bevraagd. De Renteloze 
Kunstlening kende een groeispurt in 2020. Er zijn 
33 leningen toegekend aan particulieren voor de aankoop 
van Vlaamse kunst. Dat is een verdrievoudiging tegen-
over 2019 en vooral te danken aan de communicatie-
inspanningen van onze partner Kunst aan Zet.

Sociale en duurzame projecten

We financierden investeringen van sociale en inclusieve 
huisvesting tot ecologische projecten in de landbouw. 
Organisaties actief in sectoren zoals kansarmoede, inte-
gratie, sociale tewerkstelling en slachtofferhulp konden 
we helpen met het financieel overbruggen van hun 
subsidies. Anderen konden we dan weer een duwtje in 
de rug geven door hun bedrijfskapitaal aan te sterken. 
Samen goed voor zo’n 6 miljoen euro. 

“Veel maatschappelijke uitdagingen zijn gebleven én scherper 
geworden door de coronacrisis. Hefboom Financiering heeft dan 
ook veel nieuwe projecten mee opgestart en gerealiseerd. In 2020 
hebben we zo maar liefst 8,8 miljoen euro aan sociale en ethische 
financiering in onze economie kunnen injecteren. Daarnaast konden 
we 78 van onze klanten wat financiële zuurstof geven door hen een 
tijdelijke opschorting van kapitaalaflossingen toe te kennen.”

Piet Callens, Verantwoordelijke Financiering
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600.000
euro

Impulskrediet

TOTAAL

8,8
miljoen euro

Impulskrediet

Impulskrediet, het microkrediet voor kansengroep-
ondernemers, heeft zwaar geleden onder de corona-
crisis. In 2020 werden slechts 44 microkredieten 
toegekend. Tegelijk zijn er nog nooit zo weinig micro-
kredieten geweest die opgezegd moesten worden. 
Aan de basis liggen de verschillende federale en 
Vlaamse maatregelen die kleine ondernemers financieel 
ondersteunden tijdens de crisis. 
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FINANCIERING SOCIALE EN  
DUURZAME PROJECTEN 

In 2020 werden 37 kredieten goedgekeurd voor een bedrag van bijna 10 miljoen 
euro. 27 van de financieringscontracten werden datzelfde jaar nog effectief omgezet 
in een contract, goed voor 6 miljoen euro directe financiering.

TOTAAL

€ 6 007 500

€ 310 000

€ 4 110 000

€ 377 500

Sociaal-cultureel werk

Welzijn, gezondheid 
en gelijke kansen

Ecologie en duurzaamheid

€ 1 085 000

Werk en sociale economie

Andere domeinen

€ 125 000
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Huisvesting toegankelijk maken voor minder gegoede 
en kwetsbare mensen is zonder twijfel een prioritair 
thema voor Hefboom. Al vele jaren zijn we betrokken in 
verschillende organisaties in Brussel en Vlaanderen die 
hier werk van maken. Zij het als medeoprichter, krediet-
verstrekker of adviesverlener.

Nood aan sociale en inclusieve huisvesting

Zeker in een stad als Brussel zijn de uitdagingen enorm: 
armoede, dakloosheid, een groot tekort aan sociale 
woningen. Tegelijkertijd krijgt Brussel, in navolging 
van andere Europese grootsteden, meer en meer te 
maken met grote spelers voor wie huisvesting, inclusief 
sociale huisvesting, niet meer is dan een goed rende-
rende korte termijn belegging. Deels daardoor is een 
duurzaam stijgend aanbod aan betaalbare woningen 
onmogelijk geworden.

Community Land Trust Brussel

"Samen met Crédal en Triodos gaven we 
twee leningen om in totaal een 50-tal 
woningen te realiseren. Zo hebben we het 
risico over drie kredietverschaffers gespreid. 
De samenwerking is ook symbolisch. 
Klassieke banken zijn iets terughoudender 
tegenover het financieren van nieuwe 
vormen van eigendom, zoals deze volgens 
het 'CLTB'-model. Het is dan ook positief 
dat wij als drie ethische financiers in Brussel 
actief en constructief samenwerken. Door 
collectief de schouders te zetten onder 
dergelijke pioniersprojecten, tonen we onze 
meerwaarde en bouwen we mee aan een 
sociale en inclusieve stad.” 

Liesbet Loeys, Kredietconsulent
© Bas Bogaerts

Samen voor betaalbare woningen

Community Land Trust Brussel wil hierop een antwoord 
bieden door in onze hoofdstad blijvend toegankelijke 
woonprojecten te realiseren voor mensen met een 
bescheiden inkomen. In deze projecten blijft de grond 
eigendom van CLTB, ofwel ‘van de gemeenschap’. Enkel 
de woningen worden verkocht. Daardoor zijn en blijven 
ze betaalbaar. Doorverkopen van de woning is enkel toe-
gestaan met een beperkte meerwaarde. Zo blijven de 
woningen ook voor toekomstige generaties voor delig. 
Bovendien zorgt CLTB voor een grotere sociale cohesie 
door bewoners en buurtorganisaties actief en intensief 
bij elk project te betrekken. De ervaring leert dat dit een 
goede voedingsbodem is voor andere initiatieven.
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Hefboom draagt bij aan het verlagen van de drempel tot ondernemerschap voor 
kwetsbare (kandidaat)ondernemers door het verschaffen van microkredieten. Micro-
ondernemers die moeilijk of geen toegang hebben tot bankfinanciering kunnen zo 
tot 25.000 euro lenen. We beogen hiermee 3 maatschappelijke doelstellingen:
– Mensen (opnieuw) aan de slag krijgen via ondernemen;
– Een effectief middel tegen sociale uitsluiting en armoede;
– Kwetsbare (kandidaat)ondernemers, die via de reguliere banken niet aan krediet 

geraken zonder persoonlijke borgstellingen bij familie of vrienden, alsnog aan 
krediet helpen.

Impulskrediet past op deze manier in de bredere doelstelling van Hefboom om mee te 
bouwen aan een meer sociale en duurzame samenleving: streven naar werkbaar werk, 
het activeren van personen in een kwetsbare situatie en toegankelijke financiering voor 
iedereen.

RESULTATEN IMPULSKREDIET 2020

€ 636.000
aan microkredieten

44
toegekende 

kredieten

163
personen begeleid

828
contacten

IMPULSKREDIET
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IMPACT SINDS DE START IN 2012 BEREIK KANSENGROEP ONDERNEMERS

60%
kreeg ook (opnieuw) 

een bankkrediet 
toegekend indien 

ze hier een aanvraag 
voor indienden bij 

hun bank

770 tewerkgesteld

Elk microkrediet is goed geweest  
voor 770 tewerkstellingen (vte),  
inclusief de ondernemers zelf

75%
Overlevingsgraad 

na 2 jaar 

70%
van onze klanten geeft aan dat ze met het 
Impulskrediet erin slagen te voldoen aan  
hun dagelijkse financiële gezinsbehoeften

35% was werkzoekende  
op het moment van een kredietaanvraag

1 op 5 is jonger 
dan 28 jaar  
wanneer het 
krediet wordt 
toegekend

15%
is vijftigplusser, vooral 

sinds 2016 is er een 
toename van vijftigplus 

ondernemers

15%
zijn herstarters,  

na een faillissement 
starten ze opnieuw  
op als ondernemer

Ruim  20%  zijn starters 
in bijberoep of zijn al zelfstandige  
in bijberoep

40% 
zijn vrouwen; Nog te vaak  

is financiering vinden  
voor hen moeilijker dan 

voor mannen
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Jorim en zijn take-away ovenschotels

Lekker eten met natuurlijke ingrediënten van biologi-
sche teelt. Hiervoor kun je bij Jorim (46) terecht in hartje 
Antwerpen. Gepassioneerd door horeca en marke-
ting besloot hij, toen het restaurant waar hij chef-kok 
was zijn vestiging sloot, om zijn plannen als zelfstandig 
ondernemer uit te werken. Op enkele meters van zijn 
huis vond hij het ideale pand om de zaak te openen. 
Door gezonde ovenschotels en side dishes af te laten 
halen, kan hij zijn klanten hier een persoonlijke erva-
ring bieden. Met een Impulskrediet van 9.000 euro en 
8.000 euro aan eigen inbreng, kan Jorim aan de slag 
met de verbouwingswerken en heeft hij voldoende 
kapitaal voor de huurwaarborg. Ook de aankoop van 
een koeltoog en meubilair voor zijn onderneming 
kunnen met dit microkrediet aangekocht worden.

Impulskrediet voorziet ondernemers twee jaar lang gratis 
van de nodige begeleiding door ervaren vrijwilligers.

Creatief zijn en opportuniteiten zien  
in tijden van corona

COVID-19

“2020 was door de corona-
maatregelen een pittig jaar 
voor de ondernemers van 
Impulskrediet. Gelukkig 
konden we hen, indien nodig, 
betalingsuitstel en zo ook 
wat ademruimte geven. 
Impulskrediet was in 2019 
begonnen met de digitalisering 
van de contracten. Dit heeft ons 
geholpen om snel te kunnen 
schakelen toen thuiswerken  
de norm werd.”

Karen Bluekens,  
Kredietconsulent Impulskrediet

“Van de producten en de verpakkingen die gebruikt zijn 
tot het interieur van de winkel: alles klopt. Ook de locatie 
is over nagedacht. Het concept van Jorim – gericht op 
natuurlijke en lokale ingrediënten – ontbrak nog in 
de buurt. Jorim heeft een goed verhaal, kent zijn vak 
en brengt gezond en culinair eten goed over aan zijn 
gasten. Het is een echte beleving.”

Annelies Leysen, Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen (VLAIO) en coach van Jorim van De Purist
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Soraya en haar meubels en workshops

Soraya De Meyer (41) besloot in 2018 in bijberoep te 
starten via ‘Springplank naar Zelfstandige’. Zo ontstond 
Broc’Art: een platform waar ze opgeknapte meubels 
verkoopt en workshops meubelbewerking aanbiedt. 
Met een microkrediet van 20.000 euro schafte Soraya 
in 2019 een tweedehands bestelwagen, kledingrekken, 
krijtverf en meubels aan. Ook volgde ze een cursus 
zandstralen.

Door de coronamaatregelen heeft Soraya, zoals vele 
anderen, haar winkel in 2020 tijdelijk moeten sluiten. Ze 
bleef niet bij de pakken zitten en zette volop in op haar 
webshop. Daar verkoopt ze inmiddels beter dan ze ooit 
had durven denken. Sinds kort maakt ze ook snoep taarten 
voor verjaardagen en deelt ze regelmatig filmpjes die 
tonen hoe je zelf oude materialen een nieuwe look kan 
geven. En dit allemaal mét materiaal verkrijgbaar via 
haar webshop Retromantique.

“Soraya inspireert anderen met haar 
gedrevenheid om alles een nieuw leven te 
geven en passie voor retro. Daarmee wist ze 
ook ons bij Impulskrediet te overtuigen. Net 
als haar netwerk, dat ze blijft uitbouwen.  
Zo zal ze in Kringwinkels workshops meubel-
bewerking aan de mede werkers geven.  
Dat getuigt van ondernemerschap.”

Lore Beckers,  Kredietconsulent Impulskrediet
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FINANCIERINGSOPLOSSINGEN 
VOOR DE KUNST- EN CULTUURSECTOR

Cultuurkrediet

In 2020 kregen 21 kunstenaars en culturele organisaties een Cultuurkrediet, goed voor 
800.000 euro. De voornaamste sectoren zijn muziek, audiovisuele sector, beeldende 
kunsten en de modesector. Cultuurloket begeleidt de kredietaanvragers. Dat werkt 
zeer goed. Ruim een derde van de aanvragers werd begeleid door Cultuurloket.

Het Herstel Cultuurkrediet als antwoord op de Coronapandemie

Na het uitbreken van de pandemie werd in samenwerking met de minister van cultuur 
het renteloos Herstel Cultuurkrediet gelanceerd. Individuele kunstenaars, organisa-
ties en ondernemingen uit de cultuursector kwamen in aanmerking voor de renteloze 
lening van Hefboom om de coronacrisis financieel te overbruggen. Op 5 maanden 
tijd werden 27 kunstenaars en culturele organisaties geholpen in 2020. Goed voor 
1,3 miljoen euro renteloze Herstel Cultuurkredieten.

Klaar voor de zalen dankzij het Herstel Cultuurkrediet

Productiebedrijf La Volta Stage Productions was in volle voorbereiding van zijn eerste 
muziektheaterproductie ‘De Vijfde Van Ludo’, een intiem en dramatisch verhaal over 
onvervulde muzikale dromen, toen dit in 2020 door de coronacrisis abrupt tot een halt 
kwam. Met extra middelen van een Herstel Cultuurkrediet kon La Volta alsnog, met 
de nodige flexibiliteit en veiligheid voor acteurs en crew, starten met de repetities.

"We zijn zeer opgetogen dat Hefboom 
met het Herstel Cultuurkrediet zijn rol 
kon spelen, en de nodige financiële 
ademruimte kon bieden. We wachten nu, 
net zoals het publiek, op het moment dat 
we opnieuw kunnen genieten van unieke 
openluchtconcerten en theaterstukken."  

Ben Peeters, Kredietconsulent
Jan Allaerts - La Volta
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De renteloze Kunstlening

Na een trage opstart in september 2019 van de renteloze Kunstlening en corona, 
wat ervoor zorgde dat de groei wat sputterde, werden er in 2020 in totaal 33 rente-
loze Kunstleningen toegekend. Ondertussen zijn er ook reeds 38 erkende galeries 
waar een kunstwerk aangekocht kan worden. Dat aantal zal de komende jaren nog 
toenemen.

 
 
 

“Kunst Aan Zet ontwikkelde zich in 2020 
verder tot een platform voor de promotie 
van ‘het kopen van kunst’. De renteloze 
Kunstlening maakt het betaalbaar en 
verlaagt de drempel voor een eerste 
kunstkoop.”

Mike Manarpies, Kredietconsulent

“We droomden er al lang 
van om een mooi kunstwerk 
in huis te halen, maar 
hoe begin je eraan? Tien 
dagen geleden hadden 
we nog nooit voet gezet 
in een kunstgalerie, nu 
mogen we ons eigenaar 
noemen van een prachtig 
schilderij van een begaafde 
Vlaamse kunstenaar. 
De laagdrempeligheid 
van Kunst Aan Zet, en het 
gegeven dat dure kunst 
toch betaalbaar wordt, zijn 
twee schitterende troeven.” 

Erik Stockman, Klant
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Hefboom ondersteunt de werking van coöperaties en vzw’s die zich inzetten voor 
een sociale en duurzame samenleving met een aanbod aan technische en administra-
tieve diensten.

Ontzorging op maat 

We passen ons aanbod aan op maat van de coöperatieve werking, groot of klein. Zo 
nemen we de organisatie van de Algemene Vergadering op ons. Bij nieuwe kapitaal-
rondes kunnen we ook heel de aanloopprocedure voor nieuwe aandeelhouders op 
ons nemen.

Hefboom ontzorgt zodat onze klanten zich kunnen focussen op hun 
kernactiviteit. We leveren ondersteuning bij de opstart, begeleiding 
bij goed bestuur maar ook in het opbouwen van een coöperatieve 
community. Daarnaast zijn diensten op maat, zoals re granting voor 
projectfondsen en ad hoc ondersteuning voor financiële administratie 
een mogelijkheid. Het aanbod wordt modulair opgebouwd, afhan-
kelijk van de onderdelen die de klant zelf wenst op te nemen. Zo kiest 
iedere organisatie zelf welke zaken ze wenst in te vullen en wanneer 
ze een beroep doen op Hefboom.

Uitbreiding dienstverlening

Het dienstverleningspakket van Hefboom – voor de ondersteuning 
van organisaties met uiteenlopende diensten – breidde in 2020 
verder uit. Ook het coöperatief kapitaal in beheer groeide gestaag 
met in totaal nu een 15-tal coöperatieve ondernemingen in beheer. 
Voorbeelden hiervan zijn Storm en Lumiwind die windstroom 
opwekken voor duizenden gezinnen en ondernemingen. Een aantal 
coöperaties maakten in 2020 een sterke groei door, zoals Eoly en 
Zonneberg cv, na nieuwe kapitaalrondes. 

Technologische innovaties bewijzen zich tijdens de pandemie

De inzet op technologische innovaties als voting tools om teleconferenties en stem-
mingen online mogelijk te maken maar ook om administratieve aanpassingen nog 
efficiënter op te kunnen volgen leverde resultaat. De organisatie van offline aandeel-
houdersactiviteiten zoals site-bezoeken viel echter volledig stil door de maatregelen 
ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19. Er is nog geen onmiddellijk voor-
uitzicht dat deze activiteiten in 2021 zullen hervatten. 

De coöperatieven die in 2020 ondersteund worden door Hefboom diensten hebben 
het kapitaal van 32.820 coöperanten of obligatiehouders in beheer. Samen vertegen-
woordigen zij in totaal € 108 348 683 aan investeringen in coöperatieve organisaties. 
Coöperatief ondernemen leeft méér dan ooit.

Coöperatieve 
diensten

“We zijn blij dat we sinds 2020 
samenwerken met Coopkracht, 
het Vlaamse netwerk voor 
coöperatief ondernemen waar 
we al lid van waren. We werken 
nu samen aan de uitrol van een 
digitaal dienstenaanbod voor 
coöperatieven met betrekking 
tot aandeelhoudersbeheer, 
waarbij we samen het Digitale 
Aandeelhoudersregister 
beheren en verder ontwikkelen.”  

John Vanwynsberghe, 
Algemeen Directeur
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Storm CV

Storm CV bestaat sinds 2008, kende een zeer mooie 
groei en telt nu al 3.429 coöperanten. Omwonenden 
van de windparken van Storm CV worden uitgeno-
digd om deel te nemen en coöperant te worden. De 
coöperatie verstrekt daarbij financiering aan de werk-
maatschappij. Het jaarlijkse investeringsrendement ligt 
tussen de 4  en 6 procent. Het opgehaalde geld van 
de coöperatie wordt integraal geïnvesteerd in de con-
structie van windparken. Je kunt deze inmiddels vinden 
in Wachtebeke, Wielsbeke, Maasmechelen, Westerlo, 
Geel, Meer, Dilsen-Stokkem, Desselgem, Lokeren, 
Zandvliet, Minderhout, Retie, Melsele en de Haven van 
Gent. Er zitten ook heel wat nieuwe projecten in de 
pijplijn, in geheel België. 

“Toen onze coöperatieve vennootschap na 
enkele jaren meer dan 3.000 leden telde, 
hebben we besloten om onze administra-
tie uit te besteden. De samenwerking met 
Hefboom verliep vanaf het begin zeer 
vlot. We worden tijdens onze algemene 
vergaderingen met raad en daad bijge-
staan en de dagelijkse administratie van 
Storm CV wordt zeer professioneel opge-
volgd. Kortom: een fijne samenwerking die 
Storm CV heel wat kopzorgen bespaart!”

Eveline  D. Milonas, 
Communicatiemanager Storm CV 

Storm-windpark in Geel.
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Hefboom maakt andere organisaties en zijn klanten – 
het ruimere publiek – warm voor de 7 coöperatieve 
principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie 
(ICA). We vinden dit zeer belangrijk omdat de coöpe-
ratieve principes de hoeksteen vormen van een demo-
cratisch gecontroleerde organisatie van personen die 
zich, als mede-eigenaar, vrijwillig verenigen om hun 
gemeenschappelijke belangen van economische, sociale 
of culturele aard te behartigen.  

De Nationale Raad voor de Coöperatie, 
het Sociaal Ondernemerschap  
en de Landbouwonderneming (NRC)

De huidige Nationale Raad voor de Coöperatie, het 
Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonder-
neming (NRC) werd als adviesorgaan opgericht door 
de wet van 20  juli 1955. Hefboom is lid van de Alge-
mene Vergadering, het Bureau alsook de werkgroepen 
wetgeving en communicatie.

Hoofdopdrachten van de NRC:

1. Passende maatregelen nemen tot verspreiding van 
de beginselen en het ideaal van de coöperatie. 

2. Adviezen of voorstellen in verband met de vraag-
stukken over de coöperatieve bedrijvigheid over-
maken aan de minister. 

Zo werd er in het voorbije jaar gewerkt aan een stan-
daard rapporteringsformaat over de ICA-principes 
voor coöperatieve organisaties, werden de erkennings-
criteria voor ‘erkende coöperaties’ onder de loep geno-
men en organiseerde de NRC verschillende debatten 
rond coöperatieve werking.

“Hefboom draagt de ICA-waarden 
bewust uit in zijn dagdagelijks reilen 
en zeilen. Zo werkt Hefboom sinds 2020 
samen met Coopkracht en is Hefboom 
al jarenlang een geëngageerd lid van 
de NRC. Hierbij benadrukken we steeds 
het belang dat coöperatieve werkingen 
in al hun verschijningsvormen, 
groot of klein, zowel top-down als 
burgerinitiatieven hun plaats hebben  
in het diverse coöperatief landschap. 

Maar dit uit zich ook op andere vlakken. 
Hefboom haalt zijn financiering 
van een diverse groep van partners 
waardoor het zijn onafhankelijkheid 
behoudt. Bij de investeringen van 
Hefboom is aandacht voor de 
gemeenschapswerking ook een 
toetssteen die een belangrijke rol speelt 
bij het toekennen van financieringen.”

Hans Verstreken,  
Coöperatieve dienstverlening 

DE ICA-PRINCIPES
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HEFBOOM EN DE INTERNATIONALE COÖPERATIEVE PRINCIPES

1
Het lidmaatschap  

is open 
en vrijwillig.

4
Coöperaties zijn  
zelfredzaam en  
onafhankelijk.

5
Coöperaties doen 

aan onderwijs  
en vorming.

6
Coöperaties  
werken met  

elkaar samen.

7
Coöperaties  

dragen bij aan  
duurzaamheid.

2
De leden maken 

democratisch  
de dienst uit.

3
De leden nemen 
financieel deel.

In de loop van 2020 zijn er 15 nieuwe coöperanten bijgekomen. De raad van 
bestuur van Hefboom heeft geen toetredingsaanvragen geweigerd of aandeel-
houders uitgesloten. Door uittreding (door overlijden, overdracht, schenking  
of vrijwillige stopzetting) zijn er 31 aandeelhouders uitgetreden. Netto kwam er 
1.043.603 euro aan kapitaal bij. 

Eind 2020 had Hefboom 1.188 aandeelhouders. Zo’n 38 daarvan namen deel of 
waren vertegenwoordigd op de jaarlijkse algemene vergadering. Hefboom heeft 
geen afwijkende vertegenwoordigingsregels noch beperkingen in stemrecht voor 
specifieke aandeelhouderscategorieën. Eén aandeelhouder kan maximum 10% van 
de stemrechten vertegenwoordigen. De bestuurders worden vrij voorgedragen en 
gekozen door de algemene vergadering en zetelen in persoonlijke titel. Zij worden 
niet vergoed voor hun bestuursmandaat. 

Hefboom streeft een financieel voordeel na voor zijn aandeelhouders en  
doet dat door het uitbetalen van een dividend wanneer mogelijk. In 2019 werd  
dit uitzonderlijk niet gedaan, ondanks een positief resultaat. Voor 2020 werd een 
dividend van 0,25% toegekend na goedkeuring door de algemene vergadering.  

Hefboom heeft geen akkoorden met specifieke aandeelhouders, overheden,  
klanten of leveranciers die zijn autonomie in gevaar kunnen brengen.  
De externe financiering (leningen en achtergestelde leningen) zijn zoveel mogelijk 
langlopend en zijn afkomstig van een ruime selectie aan kredietgevers. 

Hefboom verspreidt jaarlijks een 3-tal nieuwsbrieven en informeert hiermee  
zijn aandeelhouders maar ook zijn ruimere basis aan stakeholders (klanten, koepel-
organisaties, …).  
Hefboom organiseert jaarlijks vormingen en opleidingen die ook toegankelijk zijn 
voor zijn aandeelhouders. 

Hefboom leeft van samenwerkingen. In dit jaarverslag heb je alvast een selectie van 
de nieuwste of bijzonderste samenwerkingen van het afgelopen jaar gevonden. 

Hefboom steunt jaarlijks een aantal goede doelen met giften en ondersteunt ook 
kosteloos of aan verminderd tarief organisaties die het moeilijk hebben om zijn 
diensten te financieren. Dit doen we in alle discretie, maar vormt één van de funda-
mentele manieren om maatschappelijke projecten te ondersteunen.
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Cellebroersstraat 16B 
1000 Brussel

hefboom@hefboom.be
www.hefboom.be


