


Caroline Gennez 

• Welkom en 
inleiding 



AGENTSCHAP 
INNOVEREN & ONDERNEMEN 

AGENTSCHAP 
INNOVEREN & 
ONDERNEMEN 

Corporate Presentatie 

inspiratie

informatie

ondersteuning

Bel gratis 0800 20 555 
info@vlaio.be  
www.vlaio.be 



    
 

Informeer je eerst    

              en doe dan *  
  

 

 

* Draai deze volgorde niet om.  



 Xerius van Xerius 

Start 

KBO 
Aansluiting 

Bijberoep 

Omschakeling 
statuut 

Optimalisatie? 

Hoofdberoep 

Omschakeling 
statuut 

Begeleiding  
kinderbijslag 

Ziekte Kind 

Begeleiding bij 
ziekte 

Optimalisatie? 

Ondernemer inspireren, faciliteren, innoveren en op alle 

momenten van hun loopbaan adviseren 

Vennootschap 

Aansluiting  
vennootschap 

Stop 



Gouden Tip 

 

Solidair maakt sterk 

- “Als zij het kan, kan ik het ook!”  We leren veel van mekaar door 

elkaar te volgen via Instagram/Twitter,… 

 

Contactgegevens: 

 

 

 

 

 

 

 



Marie-Claire 

Bruzz 

De Standaard 



Kristien Vermoesen 

Managing Partner FINN  

Co-founder Mustr 

+32 2 513 22 89 

 

www.finnpr.com 

www.getmustr.com 

 

@Kris10Vermoesen 

@FINNbe 



Bart Jorissen 

 

 

 

 

 

 

• b.jorissen@ban.be 

 

• Business Angels 
Network 

• BAN Vlaanderen vzw 

• Het platform waar 
kapitaalzoekende 
ondernemers en privé-
investeerders elkaar 
vinden 

 

 





Sabe De Graef 

• Advocate bij Eubelius 

• Vennootschaps- en 
financieel recht 

• juridisch bancair en 
effectenadvies, bijstand 
in procesvoering en in 
contacten met 
toezichthouders 

 

 

 

 

• +32 2 543 32 16 

•  sabe.degraef@eubelius.com 



Sophie Thiebaut 

• Marketing consultant 

• Startup-coach 

• Zaakvoerder Pigment 

• Gastdocent 
entrepreneurship en 
information skills aan 
Thomas More 
Hogeschool 



Valérie Vanderghote 
valerie@voorgrond.be  -  0498/242.739 

(interieurarchitect) 



An Vermeulen 

• Businesscoach 

• Zaakvoerster van Yarlini  

• Groeitrajecten en 
opleidingen in 
management, sales, 
marketing en 
communicatie 

 

 

 

 

 

• +32 471 31 41 43 

• info@yarlini.be 

 





Ik heb het nog nooit 

gedaan, 

dus ik denk wel dat ik het 

kan. 

- pippi langkous 



Saartje Vandendriessche 

 

 

 

 

 



Saartje Vandendriessche 

• Eén-gezicht 

• Sportieve duizendpoot  

• Onderneemster  

• Vrouw achter 
sportkledinglijn 
Saracino 

• Schrijfster van Altijd 
Energie 

 

 

 

 

 



Hanne Onraedt 

• Dyzo 

• Adviseur voor 
zelfstandigen in 
moeilijkheden 

 

 

 

 

 

 

• 0800 111 06 

• info@dyzo.be 

 



Ondernemende Vrouwen 

Güler Turan 



Vlaams beleid en flankerende maatregelen 
(1) 

• Voor specifieke doelgroepen : 

 

 Detailhandel 

 Zorgsector 

 Culturele en creatieve sectoren 

 Jonge ondernemers 

 Oudere ondernemers  

 Gefailleerden 

 … 

 

 

 

 



Vlaams beleid en flankerende maatregelen 
(2) 

• Investeringen 
• Werkkapitaal 
• Starten 
• Overname 
• Advies (haalbaarheidsstudies) 
• Innovatie 
• Energiebesparing 
• Milieumaatregelen 
• Tewerkstelling & doelgroepenvermindering 
• Opleiding (KMO-portefeuille) 
• Hinder openbare werken 
• Groeisubsidies 



Vlaams beleid en flankerende maatregelen 
(3) 

 
1. Steun bij de Vlaamse overheid? 

2. Formaliteiten en vergunningen? 

3. Vestigingsplaats of uitbreidingsmogelijkheden? 

4. Financiering voor opstart of uitbreiding? 

5. Innoveren met de hulp van de overheid? 

6. Investeren in milieuvriendelijke technologie? 

7. Begeleiding bij een dossier? 

 

 

 



Enkele interessante maatregelen 

1. Financiering 

 
1.1 FINMIX + kredietbemiddelaar 

1.2 Winwinlening 

1.3 Waarborgregeling 

1.4   Startlening+  en KMO-cofinanciering 

 

2. Ondersteuning 

 

 



MOGELIJKE FINANCIERINGSBRONNEN ? 
 

LEVENSFASE VAN HET BEDRIJF HEEFT EEN INVLOED OP DE 
KLASSIEKE FINANCIERINGSINSTRUMENTEN.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ook het overheidsinstrumentarium kan per 
levensfase van de onderneming worden ingedeeld.  

 



1.1 FINMIX + Kredietbemiddelaar 

• In alle vertrouwen en neutraal 
• FINMIX:  

– Voor ondernemers op zoek naar zaai-, start-, groei- of 
risicokapitaal 

– panel van financieringsexperten beoordeelt uw 
ondernemingsplan en adviseert over optimale 
financieringsmix 

– www.finmix.be 

• De Kredietbemiddelaar: 
– Hulp bij financieringsproblemen (weigering, 

     herschikking, opzegging, communicatie bank, …) 
– www.vlaamsekredietbemiddelaar.be 

 

http://www.finmix.be/
http://www.vlaamsekredietbemiddelaar.be/


1.2 Winwinlening 

– Leningen van vrienden, familieleden of kennissen aan 
ondernemers stimuleren 

• Voorbeeld : 
• Güler wil €40.000 lenen aan haar broer, de ondernemer 
• De maximale rentevoet ligt in 2017 vast op 2,5%, de looptijd is 8 jaar, 

de som wordt op het einde terugbetaald 
• Haar broer betaalt jaarlijks €1.000 interesten, in te brengen als 

beroepskosten 
• Güler betaalt 15% roerende voorheffing op die interest (€150), dus ze 

ontvangt jaarlijks €850, of €6,800 in totaal na 8 jaar 
• Met de WINWINLENING heeft Güler recht op een jaarlijkse 

belastingvermindering (personenbelasting) van 2,5% van de 
geleende som, dus €1.000 per jaar of €8.000 in totaal 

• Gaat Gülers broer toch failliet, kan 30% van de nog uitstaande som 
gerecupereerd worden als belastingvermindering 

 



1.3 Waarborgregeling 

• Onvoldoende waarborgen? Overheid stelt zich borg tot € 1,5 mio en tot 75% van de verbintenis 
• Voorbeeld: 

– Güler wil een dagbladhandel overnemen en vraagt aan haar bank een krediet van 
€35,000 

– Financieringsplan: 
 
 
 
 
 
 
 

– De bank vraagt meer zekerheid, maar Güler heeft geen onroerend goed en kan geen zakelijke waarborgen 
bieden 

– Vlaamse overheid (PMV) stelt zich borg tot 75 % van het aangevraagde kredietbedrag 
– De premie die Güler betaalt, hangt af van het bedrag en de duurtijd van de waarborg. Voor een tussenkomst 

van 60 % (35.000 euro X 60 % = 21.000 euro) met een looptijd van drie jaar is dat 315 euro (21.000 euro X 3 
jaar X 0,5 %) 
 



1.4 Startlening+ en KMO-cofinanciering  
(achtergestelde leningen = uitbreiding eigen vermogen = bankfinanciering) 

 
Startlening+ 

 

KMO-cofinanciering 

 
 Voor starters: < 4 jaar zelfstandig 

 Bedrag: max. 100.000€ of  

    4 x eigen inbreng  

    (kleinste van de twee) 
 Looptijd: 3 tot 10 jaar 

 Rentevoet: 3% vast 

 Soepele bewaarborging 

 

 

 Bedrag:  
 Max. € 350,000 of 4 x eigen 

inbreng (kleinste van de twee) 
 Eigen inbreng: min. 10% 
 Cofinancier (bank, 

investeringsfonds, BA): min. 20% 
 PMV: max. 50% 

 Looptijd: 3 tot 10 jaar, afhankelijk van 
aard investering 

 Rentevoet: IRS-rentevoet 
(basisrentevoet investeringskredieten) 
+ 0.53% met min. 3%, vast voor 
volledige looptijd 

 Soepele bewaarborging 
 
 
 
 

 



2. Ondersteuning 
 

15/02/2016 
Infoavond ondernemende vrouwen, 

Oostende 

Vanuit de overheid worden via Agentschap Innoveren & 

Ondernemen verschillende coaching- en 
adviestrajecten voor startende ondernemers 
aangeboden voor elke fase van uw ondernemerschap  
 
 
  



 
 

2.1 Opmaak haalbaarheidsstudie 
 
 • Prestarters: nog geen ondernemingsnummer) 

• Traject met groepssessies + individuele 
gesprekken 

• 6 weken tot 4 maanden 

• Subsidies AO: u betaalt €150 ipv €1100 

• Advies en begeleiding door: 
– Unizo: www.go4business.be 

– Deloitte: www.startenmetondernemen.be 

– Starterslabo: www.starterslabo.be 

 

http://www.go4business.be/
http://www.startenmetondernemen.be/
http://www.starterslabo.be/


2.2 KMO-portefeuille 

KMO-portefeuille KMO-groeisubsidie 

1. Opleiding en advies 
2. KO: 40% terugbetaald, 

plafond van 
10,000€/jaar 

3. MO: 30% 
terugbetaald, plafond 
van 15,000€/jaar 

 
 

• groeiplannen: 
innoveren, 
internationaliseren, 
transformeren 

• Kennis extern aankopen: 
50% terugbetaald, 
plafond van 25,000€ 

• Kennis intern verankeren 
(aanwerving): 50% 
terugbetaald, plafond 
van 25,000€ 

aankopen => steunaanvraag indienen 
(elektronisch) => terugbetaling 



2.3 Compensatie hinder openbare werken 

– Premie minderhindermaatregelen : automatisch 2000 
Euro (max. 9WN) 

• www.vlaio.be/hinderpremie 

 

– Sluitingspremie van 80EUR per dag, minstens 21 
opeenvolgende dagen sluiten 

 

http://www.vlaio.be/hinderpremie


2.4 Doelgroepverminderingen 

• forfaitaire vermindering RSZ bij aanwerving van: 
– Lager geschoolde jongeren 
– Ouderen 
– Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (RSZ-

vermindering + tot € 500 ‘korting’ op nettoloon via 
Activaplan) 

– Ontslagen werknemers bij herstructurering 
– Eerste aanwervingen (federaal) 
– Structurele vermindering (federaal) 
– Collectieve arbeidsduurvermindering (federaal) 

 



VRAGEN? 

• Güler Turan, Vlaams parlementslid 
 Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie,  Innovatie en 

Wetenschapsbeleid 

 Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, 
Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed 

 

• Contact 

guler.turan@vlaamsparlement.be 

www.gulerturan.be 

 

mailto:guler.turan@vlaamsparlement.be
http://www.gulerturan.be/




ENKELE CIJFERS  
 

• 2016  
 

- 104.938 zelfstandige mannen 

- 54.348 zelfstandige vrouwen  

 

•In de Provincie Antwerpen zijn er bijna dubbel zoveel 

mannen als vrouwen zelfstandig ondernemer!  
 
 

     Bron: Barometer Provincie Antwerpen  



WAT MAG DE PROVINCIE DOEN? 

 

• INTERMEDIAIRE OVERHEID  
 

- Geen rechtstreeks contact met ondernemers 

- Actoren sensibiliseren 

- Kennis delen  

- Via intermediairs projecten financieren  



MARKANT  
• ONDERSTEUNEN EN FINANCIEREN PROJECTEN  

 
 

VOORBEELD 

Ondernemen in de zorg. Starterscafé voor vrouwen. 
 

Denk je aan het starten van een eigen zaak in de zorg- en 

welzijnssector en zorggerelateerde sectoren maar zit je nog 

met heel wat vragen?  

Kom dan op 20 september naar het gratis Starterscafé voor 

vrouwen. 
 

Het starterscafé is een initiatief van Markant vzw en 

Provincie Antwerpen 

 



WETENSCHAPSPARK NIEL  
• SAMENWERKING MET UNIVERSITEIT ANTWERPEN 

Deze unieke site biedt ruimte op maat aan 

spin-offs, kmo's en multinationals actief in 

voornamelijk IT, environmental en life sciences.  

Het gericht samenbrengen 

van kennisintensieve bedrijven leidt tot 

kruisbestuiving en synergie. 



Andere steun 
•ADVIES 

- Uitbaters toeristische infrastructuur 

- Veiligheidsmaatregelen  
 

•(OM)SCHOLING 

- CVO Provincie Antwerpen 
 

•GROEPSAANKOOP 

- Zonnepanelen 

- Groene energie 




