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Voorwoord 

Het is me een waar genoegen dit rapport over de toegang tot financiering van 
onderneemsters te presenteren. 

Ik heb van de aanmoediging van het vrouwelijk ondernemerschap een van mijn prioriteiten 
voor de legislatuur gemaakt. De toegang tot financiering is daarin een belangrijk thema. De 
voorbije maanden heb ik dus werk gemaakt van de verbetering van de gegevens over de 
toegang van onderneemsters tot zowel particuliere als openbare financiering en, in het 
algemeen, van een betere toegang tot financiering. 

Om de denkoefening te voeden en de expertise te koppelen aan de ervaringen, heb ik in april 
2022 een rondetafel opgestart. Deze had tot doel zich samen met onderneemsters, financiële 
instellingen, beroepsorganisaties, netwerken en beleidsmakers te buigen over de toegang 
tot financiering van onderneemsters om betrouwbare cijfers op te stellen, prioriteiten te 
identificeren en concrete acties uit te werken. 

De rondetafel bracht de volgende stakeholders samen: 

- Actoren uit het ondernemerschap in het algemeen: Unizo, UCM, SNI-NSZ ;
- Actoren uit het vrouwelijk ondernemerschap in het bijzonder: XKwadraat, Hors

Norme, JUMP, Markant ;
- Actoren uit de financiering: Febelfin, microStart, BNP Paribas Fortis, Belfius ;

- academici: Rudy Aernoudt (UGent), Véronique Bockstal (UCLL) ;

- het kabinet van minister Van Peteghem en dat van mij;
- de FOD Economie.

Meerdere thema’s kwamen aan bod : tendensen van het vrouwelijk ondernemerschap in 
België, meting en analyse op bankniveau van de toegang tot financiering van 
onderneemsters, microfinanciering, particuliere investeerders, en vergelijking met de 
Europese landen om goede praktijken te identificeren.  

Dankzij deze uitgebreide gesprekken, heb ik 25 maatregelen geïdentificeerd die in dit 
document worden toegelicht. De uitvoering van deze maatregelen – waarvan ik hoop dat zij 
belangrijke ontwikkelingen vertegenwoordigen inzake de toegang tot financiering van 
onderneemsters – zal dit jaar van start gaan. 

Naast de organisatie van deze rondetafel, werd er op mijn initiatief belangrijke vooruitgang 
geboekt op het vlak van de aanmoediging van het vrouwelijk ondernemerschap.  

Er werden maatregelen genomen om het sociaal statuut van de zelfstandigen te verbeteren: 

- Het bedrag van de moederschapsuitkering werd verhoogd van 514 euro per week in
2021 naar 737 euro per week in 2022 (830 euro in 2023 met de indexering), met
meer convergentie met het stelsel van de werknemers tot gevolg.
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- De duur van het vaderschaps- en geboorteverlof werd verlengd van 10 naar 15 dagen
in 2021, en is naar 20 dagen gegaan in 2023. Het bedrag van de
vaderschapsuitkering werd eveneens verhoogd.

- De meewerkende echtgenoten van zelfstandigen hebben toegang tot het
minimumpensioen sinds 2023.

De federale regering heeft bovendien de kinderopvang verbeterd door de fiscale aftrek te 
verhogen voor kinderopvang: het bedrag is gegaan van 13 naar 14 euro per dag en per kind. 

In 2021 heb ik een overheidsopdracht gelanceerd voor de financiering van vier projecten om 
de onderneemsters te steunen in een geest van veerkracht na de gezondheidscrisis.  

Bovendien zal ik in 2023 een beter genderevenwicht bevorderen in alle Ordes en Instituten 
die onder mijn voogdij vallen, door voor de mandaten die het voorwerp uitmaken van een 
benoeming door de Koning te voorzien dat bij gelijke competenties, de persoon benoemd 
wordt die deel uitmaakt van het minst vertegenwoordigde gender in het orgaan waar hij of 
zij benoemd wordt. 

Ik ben blij te zien dat de uitgebreide gesprekken tijdens de rondetafel hebben geleid tot 
concrete maatregelen, die in het verlengde liggen van mijn beleid om het vrouwelijk 
ondernemerschap aan te moedigen. 
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1. Een kader creëren dat gunstig is voor de verzameling
van genderspecifieke gegevens

Er zijn openbare becijferde indicatoren nodig om tegelijkertijd een gericht beleid uit te kunnen werken, 
en de opvolging en de evaluatie van dit beleid te verzekeren.  

Er zijn al veel gegevens beschikbaar over het vrouwelijk ondernemerschap en die werden bezorgd door 
de FOD Economie en het RSVZ. De verzameling en de analyse van deze cijfers hebben van bij het begin 
van de werkzaamheden toegelaten biasen te vermijden in de interpretatie bij de behandeling van de 
kwestie van de financiering. 

De gegevens die geanalyseerd werden tijdens de rondetafel hebben betrekking op: zelfstandige 
onderneemsters en helpsters in hoofd- en bijberoep, de Baromètre 2022 de l’entrepreneuriat féminin van 
UCM en de resultaten van de enquête over de evaluatie van de wet op de financiering van de kmo’s. Er 
werden ook genderindicatoren verzameld inzake microkrediet in België bij de voornaamste actoren uit 
de sector, waaronder microStart. Febelfin heeft bovendien cijfers gecommuniceerd over de toestand 
van de financiële sector, BNP Paribas Fortis heeft zijn ervaringen gedeeld over de toekenning van krediet 
aan onderneemsters en Belfius heeft genderspecifieke gegevens bezorgd over bankfinanciering. 

Tijdens de rondetafel sprongen vooral de cijfers in het oog die werden gepresenteerd  door professor 
Rudy Aernoudt (UGent) : 

- Een studie in 34 landen liet toe a posteriori vast te stellen dat de banken 0,5% meer rente op
krediet eisten van onderneemsters en 5,2% meer onderpand in vergelijking met hun mannelijke
collega’s1.

- Slechts 1,1 % van de risicokapitaalfinancieringen in 2021 ging naar ondernemingen geleid door
een vrouw op Europees niveau2. In België heeft tussen 2017 en 2021 slechts 1 % van het
risicokapitaal ondernemingen gefinancierd geleid door vrouwen (0% in 2020 en 2021)3.

We moeten hier opmerken dat deze cijfers ook hun limieten hebben in termen van betrouwbaarheid van 
de gegevens (bijvoorbeeld in het tweede geval werd een beroep gedaan op de cijfers gegeven door 
Dealroom die start-ups dekken in technologische en meer winstgevende sectoren, waar vrouwen minder 
vertegenwoordigd zijn). 

De rondetafel heeft een gebrek blootgelegd aan beschikbare (homogene en coherente) gegevens over 
de toegang tot financiering van onderneemsters. Zij heeft toegelaten te benadrukken dat er een gunstig 
kader ontwikkeld moet worden voor de verzameling van genderspecifieke gegevens, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. 

Bovendien heeft zij het belang aangehaald bij de analyse van de gegevens dat er een onderscheid 
gemaakt moet worden tussen de verschillen die resulteren uit de economische logica (bijvoorbeeld het 
feit dat vrouwen actief zijn in sectoren die minder kapitaal vergen) en genderdiscriminatie in strikte zin. 
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1.1.  Kwalitatief luik: vragen stellen bij het genderspecifieke 
verschil dat ervaren wordt  

 
De rondetafel wees op de nood aan kwalitatieve informatie om het gevoel en de beleving te vatten van 
onderneemsters in het kader van een kredietaanvraag. Er is vooral een gebrek aan cijfers over 
weigeringen nog voor de aanvraag bij banken of investeerders wordt ingediend. 
 
Naast de eventuele verschillen in behandeling, heeft de rondetafel meerdere factoren geïdentificeerd 
die moeilijker te objectiveren zijn, zoals het feit dat vrouwen meer de neiging hebben hun dossier beter 
voor te bereiden, minder te onderhandelen over hun rentevoet, een grotere afkeer hebben voor risico’s 
of nog moeilijkheden ondervinden om hun privéleven te combineren met hun beroepsleven. 
 
De rondetafel heeft meerdere methodologieën besproken, en met name het beroep op een focus group 
(gespreksgroep). Een focus group zou toelaten kwalitatieve informatie te verzamelen over het traject van 
onderneemsters en over hun moeilijkheden inzake de toegang tot financiering. We moeten er evenwel 
op wijzen dat deze niet veralgemeend zullen kunnen worden naar de hele beoogde doelgroep. Deze 
studie zou uitgevoerd moeten worden met experten in genderstudie om het begrip van de FOD 
Economie van dit fenomeen te verfijnen en te vervolledigen, en zou kunnen steunen op de verschillende 
netwerken voor vrouwelijk ondernemerschap om de focus group te vormen. De studie zou moeten 
toelaten duidelijke aanbevelingen te formuleren met specifieke aandacht voor de beleidshefbomen die 
de federale regering ter beschikking heeft.  

 

1.2. Kwantitatief luik: de ervaringen objectiveren met becijferde 
indicatoren 

 
De rondetafel heeft kunnen vaststellen dat de verzameling van kwantitatieve genderspecifieke 
gegevens en gegevens over het aantal ondernemingen in handen van vrouwen bij de Nationale Bank 
van België (NBB) en bij particuliere financieringsactoren voor verbetering vatbaar is. 
 
De rondetafel heeft de mogelijkheid vermeld van een partnerschap met de NBB om genderspecifieke 
en homogene gegevens op bankniveau te analyseren. Het doel zou erin bestaan te objectiveren of de 
vastgestelde verschillen een gevolg zijn van het gender van de aanvrager van het krediet, of het gevolg 
van een heterogene genderverdeling van de ondernemers in functie van bepaalde sectoren. De wet van 
28 november 2021 tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen4, en haar 
uitvoeringsbesluit5, laten de NBB niet toe gendergegevens te verzamelen. 
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Bovendien hangt de verzameling van gegevens af van de particuliere financieringsactoren, die niet 
noodzakelijk een geüniformeerde gegevensverzameling verzekeren bij de bron. In het Verenigd 
Koninkrijk heeft de regering in 2019 het initiatief Investing in Women Code6 gelanceerd, een engagement 
van financiële dienstverleners en de Britse Schatkist om de toegang tot instrumenten, middelen en 
financiering voor onderneemsters te verbeteren. De (particuliere) ondertekenaars verbinden zich niet 
alleen tot het verbeteren van de toegang tot financiering, maar ook gegevens te verschaffen aan de 
Britse Schatkist over de ondernemingen die worden geleid door vrouwen of gemengde teams voor 
onderzoeksdoeleinden. De rondetafel heeft het privé-initiatief SISTA in Frankrijk besproken, dat 
functioneerde op een gelijkaardige dynamiek van engagementen van actoren om gegevens te leveren 
voor zijn barometer7. De toepasbaarheid van dit type van initiatieven in ons land moet worden 
onderzocht. 

Bovendien werden door de rondetafel beperkingen vastgesteld met betrekking tot aandelen gehouden 
door personen binnen een onderneming om het "gender" van rechtspersonen nauwkeuriger te kunnen 
vaststellen.  

De gesprekken die parallel met de werkzaamheden van de rondetafel werden gevoerd met de Federatie 
van het Notariaat (Fednot), het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Instituut van de 
Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA), de FOD Justitie en de FOD Financiën hebben het UBO-
register naar voren geschoven als piste die zou kunnen bijdragen aan de identificatie van het gender van 
de personen die actief zijn achter de rechtspersonen.   

De rondetafel kon het belang vaststellen van geharmoniseerde definities, vooral voor het concept van 
“ondernemingen in het bezit van vrouwen”. In 2012 heeft de OESO een voorstel uitgewerkt op basis 
van de volgende definitie van ondernemerschap: “Ondernemers zijn mensen die het volledige of een 
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significant deel van het eigendom van een onderneming in handen hebben en die daardoor een directe controle 
uitoefenen op de activiteiten ervan”8. Volgens de OESO is een significant deel “een deel dat groot genoeg is 
om de strategische sleutelbeslissingen met betrekking tot de werking en de ontwikkeling van de onderneming 
te beïnvloeden en te controleren”9. De OESO heeft een minimumpercentage voorgesteld van “bijvoorbeeld 
25 %” om dit significant deel te objectiveren10. Van hun kant beschouwen de UN Women en de 
Verenigde Naties een onderneming in het bezit van een of meerdere vrouwen (women-owned business 
in het Engels) als een “juridische entiteit die in het bezit is van, beheerd en gecontroleerd wordt voor meer 
dan 51% door een of meerdere vrouwen”11. Gelet op de praktische beperkingen van de verzameling van 
statistische gegevens heeft de FOD Economie voorgesteld zich te concentreren op ondernemingen die 
voor een meerderheid in het bezit zijn (met een relatieve meerderheid) van ten minste een vrouw met 
een significant aandeel (meer dan 25%). De UBO-database bevat immers informatie over aandelen vanaf 
25% van het kapitaal, wat overeenkomt met het cijfer dat door de OESO wordt gebruikt om een 
significant aandeel te definiëren. 

1.3. Plaatsing in een Europees kader voor een grotere impact 

De rondetafel heeft haar werkzaamheden gevoed met een compilatie van goede Europese praktijken. 
De Europese Commissie heeft in haar nieuwe Europese innovatieprogramma van 5 juli 2022 
aangekondigd dat zij een “gender- en diversiteitsindex” voor innovatie zal testen. Zij zal voorafgaand 
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een studie lanceren waarin “een geharmoniseerde methode voor robuuste en systematische 
gegevensverzameling [zal] worden ontwikkeld en adequate gegevensanalyse [zullen] worden voorgesteld zodat 
het beleid beter kan worden onderbouwd”12. 
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2. Particuliere actoren mobiliseren  
 
Naast het verzamelen van genderspecifieke gegevens, heeft de rondetafel het mogelijk gemaakt om 
meerdere concrete maatregelen te identificeren die de verbetering toelaten van de toegang tot 
financiering van onderneemsters.  
 
De rondetafel heeft stakeholders samengebracht uit zowel de financiering als de begeleiding en heeft 
het belang ervan aangetoond om deze twee aspecten te combineren. De mobilisatie van deze – 
voornamelijk particuliere – actoren is van primordiaal belang in de verbetering van de toegang tot 
financiering. 
 
 

2.1. Particuliere financieringsactoren 
 
De verbetering van de toegang tot financiering van onderneemsters is niet mogelijk zonder dat 
particuliere financieringsactoren daarbij betrokken worden. Het gaat om de banksector, particuliere 
investeerders en organismen voor alternatieve financiering. De geanalyseerde cijfers hebben toegelaten 
om de verschillende niveaus van vooruitgang en belemmeringen te belichten al naargelang de types 
actoren.  
 

2.1.1. Een baanbrekende banksector  
 
De rondetafel beschikte over de resultaten van de enquête over de financiering van kmo’s afgenomen 
in 2020 in het kader van de evaluatie van de wet van 21 december 2013 betreffende de financiering 
van kmo’s. De genderanalyse kon evenwel enkel betrekking hebben op een beperkte steekproef van 
669 zelfstandigen natuurlijke personen, van wie 170 vrouwen. Gezien de omvang van de steekproef 
moeten bij de analyse van de resultaten alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen, met 
name voor gedetailleerde uitsplitsingen.  

- Mannen zijn meer geneigd krediet aan te vragen dan vrouwen (35 % tegen 28 %).  
- Onder de redenen opgegeven om geen beroep te doen op bankkrediet, is de vrees voor een 

kredietweigering, ook al komt die weinig voor, even groot bij de twee genders (bijna 6%).  
- Vrouwen verklaren dat zij vaker een beroep doen dan mannen op andere financieringsbronnen 

dan bankfinanciering (10 % tegen 5 %).  
- Het aandeel aanvaarde kredieten is marginaal hoger voor de mannen (96 %) dan voor de 

vrouwen (94 %).  
- Mannelijke zelfstandigen vragen gemiddeld een hoger kredietbedrag aan: 33.000 euro, tegen 

26.700 euro voor de vrouwelijke zelfstandigen. Dit verschil heeft een invloed op het gemiddelde 
toegekende kredietbedrag: 31.254 euro voor mannen en 26.500 euro voor vrouwen.  

- Slechts 14 % van de vrouwen verklaart informatie te hebben ontvangen over 
overheidsinstrumenten om de toegang tot financiering van hun onderneming te bevorderen 
wanneer zij hun kredietaanvraag indienden. Voor de mannen is dat percentage nog lager: 13 %. 
Deze statistiek toont aan dat de informatie verbeterd moet worden die geleverd wordt door de 
banksector aan ondernemers over bestaande overheidsinstrumenten.  
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De systematische doorverwijzing naar alternatieve financieringsbronnen in geval van een weigering 
werd geïdentificeerd als piste om de toegang tot financiering te verbeteren. MicroStart pleitte voor een 
betere doorverwijzing van projectdragers die geweigerd werden door de banksector naar alternatieve 
kredietvormen of openbare steun. Een goede praktijk uit Nederland werd ook vermeld tijdens de 
rondetafel : Nederlandse banken verwijzen projectdragers naar Qredits, een stichting die in 2009 werd 
opgericht door het ministerie van Economie.  
 
De rondetafel vereenvoudigde het uitwisselen van ervaringen met de banksector, die concrete 
belangstelling toonde voor het versterken van de banden met alternatieve financieringsactoren. Er werd 
gewezen op het belang om al deze financieringsactoren (banken, microfinanciering, leasing, factoring, 
business angels, risicokapitaal, crowdfunding, federale en regionale overheden) erbij te betrekken, alsook 
op het belang om een evenement te organiseren waarbij hun engagement om ondernemers in geval van 
weigering door te verwijzen naar alternatieve financieringsbronnen wordt benadrukt, teneinde de 
financiering van hun projecten te verbeteren. 
  

 

 
Uit de bijdragen van de banksector aan de rondetafel kwamen de volgende punten naar voren: 

- Er is geen opzettelijke discriminatie op het niveau van de krediettoekenning. Het gesprek wordt 
afgebakend door een kwalitatieve vragenlijst die gerespecteerd moet worden, ongeacht het 
gender van de klant.  

- De banksector is al relatief vervrouwelijkt : vrouwen vertegenwoordigen 52% van alle 
werknemers, 45% van het middenkader en 28% van de directie.  

- Febelfin heeft Wo·Men in Finance Belgium13 gelanceerd in 2019, een initiatief ondertekend 
door 48 ondernemingen dat 90% van de sector dekt. De ondertekenaars verbinden zich ertoe 
een actieplan in te voeren en te delen, maar ook hun progressie te meten op het vlak van interne 
loonongelijkheden en glazen plafonds. Er werd vooruitgang vastgesteld in deze twee variabelen. 
De ondertekenaars ontvangen feedback van Febelfin over hun actieplan met het oog op een 
benchmarking (intersectorale vergelijking). In 2021-2022 werd een campagne ontwikkeld rond 
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een online toolkit en opleidingen, bijvoorbeeld over het formuleren van jobaanbiedingen. Uit 
deze ervaring blijkt de waarde van het werken op sectorniveau en het belang van groepsdruk. 

 
De gesprekken tijdens de rondetafel hebben toegelaten verbeterpistes te identificeren om verder te 
gaan.  

 
 

2.1.2. De dynamiek uitbreiden naar investeerders  
 
De rondetafel heeft toegelaten vast te stellen dat terwijl de banksector een gelijkheidsinspanning levert 
op het niveau van de teams, een holistische benadering ook de gemeenschap van de investeerders moet 
sensibiliseren, met name de business angels.  
 
Zo toonde professor Rudy Aernoudt aan dat mannen 94 % vertegenwoordigen van de beheerders van 
risicokapitaalfondsen en 95 % van de business angels. De return on investment in de ondernemingen 
opgericht door vrouwen is echter 2,5 keer hoger (0,78 in vergelijking met 0,31)14. Meerdere studies 
tonen eveneens aan dat vrouwelijke investeerders de neiging hebben om meer te investeren in 
ondernemingen die in het bezit zijn van vrouwen15. Bovendien moet networking, wat zeer belangrijk is in 
deze sector, onder vrouwelijke business angels worden opgevoerd om de effecten van de veeleer 
mannelijke netwerken tegen te gaan.  
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Zoals eerder vermeld in maatregel 3, zouden de zelfreguleringsinitiatieven SISTA in Frankrijk en 
Investing in Women Code in het Verenigd Koninkrijk niet alleen gegevensverzameling toelaten, maar ook 
om de huidige inspanningen van de banksector op te voeren om die uit breiden naar investeerders. Dat 
zou ook toelaten om het aantal investeerders en gefinancierde projecten van vrouwen te doen 
toenemen, en investeerders te sensibiliseren voor de prestaties van ondernemingen geleid door 
vrouwen. 
 

2.1.3. Microkrediet promoten  
 
De rondetafel heeft kunnen genieten van de uitwisseling van de ervaringen van microkredietorganisatie 
microStart, een studie van de goede praktijken van de organisatie Qredits in Nederland en de analyse 
door de FOD Economie van de gegevens die minister Clarinval bij vier Belgische 
microkredietorganisaties heeft ingewonnen. Uit deze gegevens blijkt dat microkrediet relevant is als 
alternatieve financieringsmethode voor ondernemers, maar dat er nog te weinig gebruik van wordt 
gemaakt. 
 
MicroStart heeft interne statistieken gepresenteerd die aantonen dat:  

- Vrouwen gemiddeld lagere bedragen aanvragen dan mannen (8.918 euro voor de vrouwen in 
vergelijking met 10.328 euro voor de mannen), wat een invloed heeft op de toegekende 
bedragen (7.946 euro voor de vrouwen tegen 9.136 euro voor de mannen). Dat ligt in lijn met 
de voormelde resultaten van de enquête over de financiering van kmo’s afgenomen in 2020.  

- Vrouwen beter terugbetalen dan mannen met een terugbetalingsgraad van 93,8 %, tegen 89,9 
% voor de mannen. Dat wordt bevestigd door andere cijfers van de sector.  

 
MicroStart benadrukte het belang van microkredietactoren als vector die de toegang tot financiering 
van kmo’s kan vereenvoudigen. Het verkrijgen van een microkrediet speelt vaak een faciliterende rol in 
het verkrijgen van een bankkrediet op een later tijdstip. 
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2.2. Begeleidingsactoren (particulier en openbaar)  
 
MicroStart heeft vastgesteld dat terwijl vrouwen 31% van hun portefeuille vertegenwoordigen, zij 45% 
vertegenwoordigen van de begeleide personen. Deze cijfers bevestigen de hypothese van de rondetafel 
dat vrouwen zich meer laten begeleiden door mannen en zich beter voorbereiden voor de opstart van 
hun activiteit. De begeleiding lijkt ook essentieel om de efficiëntie van de toegekende financieringen te 
verbeteren en de groei van de activiteit van de ondernemers te bevorderen. De aanbevelingen 
betreffen de begeleidingsactoren, zowel particulier als openbaar (op gewestelijk niveau).  
 
Ten eerste heeft de rondetafel het belang naar voren geschoven van gepersonaliseerde en zo 
toegankelijk mogelijke (zelfs gratis) coaching. Coaching zou bijvoorbeeld de financiële competenties en 
competenties voor kredietonderhandeling moeten verbeteren. Zij zou niet beperkt moeten blijven tot 
de financiële en ondernemerschapsaspecten, maar ook een psychologische dimensie moeten hebben 
opdat ondernemers hun eigen denkpatronen en hun eigen werking (om lage eigendunk tegen te gaan) 
kunnen analyseren, psychologische belemmeringen kunnen identificeren en overkomen, en 
buitensporige risico-aversie kunnen tegengaan. De ontwikkeling van gedragscompetenties inzake 
assertiviteit, onderhandeling en presentatietechnieken zouden ook aangemoedigd moeten worden.  
 

 
Ten tweede is gebleken dat onderneemsters vragende partij zijn voor meer “vrouwelijke” networking. 
Networking tussen ondernemers en onderneemsters moet echter ook worden aangemoedigd om 
vrouwen niet te isoleren. Er bestaan veel netwerken en netwerkruimten, maar die zouden beter kunnen 
worden benut en dekken niet alle sectoren. De rondetafel identificeerde ook het gebrek aan 
kinderopvangopties 's avonds als een belemmering voor deelname.  
 

 
 
 
 
De projecten om het vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen die in 2021 werden gefinancierd, 
hebben toegelaten gratis coaching en georganiseerde networkingopportuniteiten te bieden aan 
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onderneemsters. Andere financieringsopportuniteiten bestaan met name op Europees niveau in de 
programma’s European Innovation Ecosystem van Horizon Europe, het luik EASI van het Europees Sociaal 
Fonds + (ESF+) en het Single Market Programme (SMP). 
 

  
De rondetafel heeft ook het belang benadrukt van de woordkeuze gebruikt in de uitnodigingen voor de 
aangeboden begeleidingen om het doelpubliek van de vrouwen specifiek aan te trekken. Bovendien 
zouden trainers en coaches een betere afspiegeling van de bevolking moeten zijn, vooral in termen van 
gender, om de identificatie van onderneemsters te vergemakkelijken.  
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2.3. Een positieve storytelling creëren  
 
Om particuliere, financiële en ondersteunende actoren te mobiliseren, riep de rondetafel op de voorkeur 
te geven aan een positieve storytelling (verhaal) in plaats van blame and shame. Enerzijds moet het 
belang  van een betere financiering van onderneemsters worden benadrukt, en anderzijds, als banken of 
investeerders vrouwen discrimineren, is dat niet noodzakelijk bewust of opzettelijk. 
 
De bevordering van rolmodellen, maar ook de woord-, foto- en sprekerskeuze in de panels of in de pers 
werden aangehaald. Zo zou het charter Inclusive Panel een interessant instrument kunnen zijn om te 
verspreiden, met een repertorium van experten in België en Europa.  
 
De rondetafel benadrukte ook het belang van het naar voor schuiven van echte impactindicatoren voor 
de vervrouwelijking van ondernemingen en selectiecomités. Door verder te gaan dan eenvoudige 
outputindicatoren en te communiceren over de vooruitgang die dankzij een grotere vervrouwelijking in 
bedrijven en selectiecomités is geboekt, zou het mogelijk zijn de kwestie te focussen op betere prestaties 
dankzij vrouwen. 
 

 
 
 
  

https://inclusivepanels.be/
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3. Federale versterkende maatregelen 
 
Er is ook een rol weggelegd voor de federale staat in de bevordering van deze positieve communicatie 
als orkestleider van deze storytelling op overheidsniveau en via zijn beleidshefbomen om de toegang 
tot financiering van ondernemers te verbeteren.  
 
De federale regering heeft in haar regeerakkoord voorzien om in overleg met de deelstaten en de 
interprofessionele en sectororganisaties een platform aan te bieden dat de success stories 
(succesverhalen) van de Belgische economie presenteert16.  Dit platform is volledig geschikt om te 
communiceren over succesvolle modellen van onderneemsters en hun begeleiding en financiering. 
 

 
Onder de vier projecten gefinancierd door de federale overheid over de ondersteuning van het 
vrouwelijk ondernemerschap17, zouden de drie projecten van microStart (nationaal), Xkwadraat BV 
(Vlaanderen) en het netwerk Hors Norme (Brussel) nuttige informatie kunnen opleveren inzake de 
toegang tot financiering en concrete succesverhalen. De uitvoering van elk project is gespreid over 
verschillende fases tot in 2024.  

- MicroStart won de opdracht voor een nationaal project om de toegang tot professioneel 
microkrediet en projectondersteuning voor vrouwelijke ondernemers te stimuleren. 

- Het netwerk Hors Norme werd de opdracht gegund voor een Brussels project dat tot doel heeft 
een nieuw netwerk van vrouwelijke ondernemers in het Brussels Gewest te ontwikkelen dat 
zich toespitst op opleiding en toegang tot risicokapitaal en financiering voor vrouwen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De internationale benchmarking die aan de rondetafel werd gepresenteerd, suggereert het belang van 
een nationale coördinatie van de acties die op lokaal niveau worden gevoerd. De rondetafel schoof het 
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Rose-rapport naar voren dat in 2019 een coördinatie en evaluatie voorstelde op het niveau van de Britse 
regering18. In Duitsland werd een informatieportaalsite ingevoerd over het vrouwelijk 
ondernemerschap19 om onderneemsters door te verwijzen naar de gewestelijke gesprekspartners. Door 
zijn federale structuur, zou de goede praktijk van een centrale portaalsite eventueel omgezet kunnen 
worden in België via een pagina op belgium.be of op de website van de FOD Economie. Dat zou toelaten 
om de informatie te centraliseren over de gewestelijke, federale en Europese financiering en te 
verwijzen naar meerdere gewestelijke initiatieven zoals Women In Business20 (Brussel), Wallonia Wonder 
Women21 (gericht op het digitale domein) en Women In Tech (by Start it @KBC22 met de steun van VLAIO 
in Vlaanderen). Een dergelijke federale portaalsite zou evenwel een akkoord impliceren tussen de 
federale staat en de deelstaten.  
 

 
Op Europees niveau heeft de Europese Commissie het project WEgate.eu23 gefinancierd, dat werd 
voorgesteld aan de rondetafel. Dit project probeerde een dergelijke site te implementeren voor 
onderneemsters en een omvangrijke studie te realiseren over de toegang van vrouwen tot financiering. 
Het openbare gedeelte van de site bevat echter weinig informatie en de steekproef van de studie is in 
2021 niet erg representatief. Uit dit project blijkt dus hoe belangrijk het is dat voor een dergelijke 
portaalsite dat er voldoende informatie wordt verstrekt en dat er voldoende middelen voor worden 
uitgetrokken. 

 Commissie aanmoedigen via de Belgische vertegenwoordiger voor de kmo’s (SME Envoy) om 
budgettaire middelen te voorzien om de realisaties van het WEgate-project te verlengen en te 
verbeteren. Dit project voorziet een gecentraliseerde informatiesite voor onderneemsters en voert een 
omvangrijke studie uit over de toegang van vrouwen tot financiering. 
 
Meer in het algemeen benadrukte de rondetafel de voorbeeldrol die overheidsinstanties kunnen spelen. 
Zo beval de rondetafel aan te zorgen voor een evenwichtige genderverdeling binnen de openbare 
financieringsinstanties. De Franse ervaring, via de Rixain-wet waarin met name genderdoelstellingen 
voor de openbare investeringsbank worden vastgesteld24, werd door de deelnemers aangehaald. Op 
federaal niveau zou het gaan het om de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPMI). Deze 
instantie zou ook kunnen meewerken aan de publicatie van genderspecifieke gegevens op een 
geüniformeerde manier. 
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4. Informatie voor de deelstaten  
 
De rondetafel heeft een zeker aantal maatregelen aangehaald over financiering en begeleiding die onder 
de bevoegdheid van de gewesten vallen. Daarnaast wees de rondetafel regelmatig op het belang van 
onderwijs en kinderopvang die onder de bevoegdheid van de gemeenschappen vallen. De minister zal 
deze informatie aan de deelstaten bezorgen.  
 

4.1. Informatie voor de gewesten: financiering en begeleiding 
aanbieden 

 
De rondetafel heeft een bepaald aantal internationale goede praktijken geïdentificeerd die in essentie 
onder de bevoegdheid van de gewesten vallen. Zij suggereren het belang van gecoördineerde 
initiatieven over het vrouwelijk ondernemerschap, en in het bijzonder de financiering ervan, met 
becijferde doelstellingen, een programma over meerdere jaren en een evaluatie.  
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4.2. Informatie voor de gemeenschappen: onderwijs versterken 

De rondetafel heeft het belang aangetoond van onderwijs, en niet alleen de economische richtingen. Zo 
wees de rondetafel op het STEM-onderwijs (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) en 
informatica in het bijzonder, omdat vrouwen met dergelijke profielen meer kans hebben om een 
innovatief bedrijf op te richten dat sterk kan groeien en investeerders kan aantrekken. Febelfin heeft 
samen met Agoria, de ULB en de VUB eind 2022 een nieuw programma opgestart om competenties te 
ontwikkelen om te werken in de IT-sector, met een minimumquotum van 50% meisjes. 
Ondernemerschapsonderwijs zou ook versterkt kunnen worden in studierichtingen met hoofdzakelijk 
jonge vrouwen om de oprichting van innovatieve ondernemingen aan te moedigen. Europese 
initiatieven zoals Girls Go Circular25 en Women2Invest26 van het EIT zouden gepromoot kunnen worden.  
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Naast financiële competenties, kwamen competenties op het vlak van assertiviteit, onderhandeling en 
mondelinge presentatie naar boven als belangrijk tijdens de rondetafel om ondernemers en 
onderneemsters in staat te stellen te “pitchen” en betere financieringsvoorwaarden te onderhandelen. 
Praktische gevallen zouden nuttig kunnen zijn om die te ontwikkelen op school of aan de universiteit.  
 
De rondetafel heeft ook opgeroepen om de kinderopvang te verbeteren met flexibele openingsuren. 
Dat is essentieel om ondernemers te steunen die familiale verplichtingen hebben, zoals ook werd 
benadrukt in het Rose-rapport in het Verenigd Koninkrijk en de OESO. Deze opvang zou beschikbaar 
moeten zijn tijdens openingsuren die voldoende ruim en flexibel zijn, ook ’s avonds, om ondernemers 
toe te laten deel te nemen aan networking. De opvang zou niet alleen jonge kinderen moeten betreffen, 
maar ook kinderen uit de kleuter- en lagere school. Zoals vermeld in de inleiding, heeft de federale 
regering de kinderopvang fiscaal gefaciliteerd, maar kinderopvang valt ook onder de bevoegdheid van 
de gemeenschappen. 
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5. Samenvatting van de 25 maatregelen inzake de
toegang tot financiering van onderneemsters

1. De FOD Economie vragen om, in samenwerking met de stakeholders (experts in genderstudie,
netwerken, Febelfin, enz.), om een focus group onderneemsters te maken, met een voldoende
groot panel van onderneemsters, rond het thema van de toegang tot financiering. Op die basis
aanbevelingen formuleren met bijzondere aandacht voor de federale beleidshefbomen.

2. In partnerschap met de Nationale Bank van België de reglementaire en praktische verbeteringen
identificeren die haar in staat zou stellen genderspecifieke gegevens te verzamelen en analyses
uit te voeren op basis van deze parameter.

3. Een initiatief lanceren dat gelijkaardig is aan Investing in Women Code in het Verenigd Koninkrijk
en aan SISTA in Frankrijk, waarbij kredietinstellingen en particuliere investeerders worden
gevraagd om de financiering van onderneemsters te bevorderen door:

- op een geüniformeerde manier genderspecifieke gegevens te publiceren;
- een evenwichtige genderverdeling te bevorderen binnen hun selectiecomités;
- een meer inclusieve communicatie te hanteren waarbij onderneemsters in aanmerking

worden genomen in hun inspanningen rond de promotie van hun
financieringsprogramma’s;

- daarvoor de CEO’s erbij te betrekken

4. Het vrouwelijk ondernemerschap als rechtspersoon definiëren als een onderneming die voor
een meerderheid in het bezit is (met een relatieve meerderheid) van ten minste een vrouw met
een significant aandeel (meer dan 25%, of een uiteindelijke vrouwelijke gerechtigde in de zin
van de UBO-database).

5. De FOD Economie vragen om een indicator vrouwelijk ondernemerschap uit te werken op basis
van de ondernemingen die voor een meerderheid gecontroleerd worden door een of meerdere
vrouwen (onder voorbehoud van het verkrijgen van de UBO-gegevens). De gegevens publiceren
die verzameld zullen kunnen worden onder de rubriek “Vrouwelijk ondernemerschap” op de
website van de FOD Economie.

6. De werkzaamheden van de Europese Commissie zeer aandachtig volgen rond de index “gender
en diversiteit” op het vlak van innovatie die leiden tot de uitwerking en het gebruik van solide
en vergelijkbare gegevens tussen de lidstaten.

7. Aanpassing van de Gedragscode van 1 maart 2018  ontwikkeld in het kader van de wet op de
financiering van kmo’s om de informatie te versterken die wordt bezorgd door
kredietinstellingen aan leners (zoektocht naar het meest geschikte krediet, motivering van de
kredietweigering, informatie over overheidsinstrumenten).

8. Een evenement organiseren dat de actoren uit de financiering van ondernemers in België
samenbrengt en resulteert in de ondertekening van een Charter tussen deze actoren die zich
ertoe verbinden om automatisch door te verwijzen naar alternatieve financieringsbronnen als
zij een financiering weigeren.
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9. Banken aanmoedigen om:    
- en opleidingstraject te ontwikkelen binnen de kredietinstellingen om het personeel op 

te leiden in onbewuste gendervooroordelen, niet alleen in de HR-opleidingen, maar 
ook in de opleidingen over klantenrelaties. Meer communiceren over de performance-
indicatoren die daaruit voortvloeien. 

- De nodige informatie te bezorgen aan de begeleidingsactoren voor hun opleiding van 
ondernemers over hoe een kredietdossier samen te stellen en te onderhandelen over 
krediet. 

- Webinars op een zichtbaardere manier ter beschikking stellen van bankiers en 
ondernemers via het platform financieringvanondernemingen.be. 

 
 

10. De banken sensibiliseren voor publicaties over de financiering van ondernemers, met name de 
publicaties over de moeilijkheden waarmee ondernemers worden geconfronteerd en de 
performance-indicatoren verbonden met een project. 

 
11. Particuliere investeerders aanmoedigen om: 

- Een opleidingstraject te ontwikkelen om investeerders op te leiden over onbewuste 
gendervooroordelen door zich indien nodig te inspireren op opleidingen en tools die 
werden ontwikkeld in de banksector binnen het initiatief Wo·Men in Finance; 

- Business angels netwerken en networking voor vrouwelijke business angels te 
ontwikkelen 

 
 

12. Ondernemers sensibiliseren voor het belang van microkrediet via informatiecampagnes, met 
name door de aandacht te vestigen op succesvolle projecten die gefinancierd werden door 
microfinanciering en vervolgens terug naar de banksector zijn gegaan. 

 
13. Gepersonaliseerde en zeer toegankelijke coaching versterken, om ondernemerschaps-, 

financiële (hoe een kredietdossier samenstellen en onderhandelen over krediet), maar ook 
cognitieve en gedragscompetenties te ontwikkelen.   

 
14. Ontwikkeling van networkingmogelijkheden voor onderneemsters tussen hen onderling, maar 

ook met andere ondernemers.  
- De bestaande netwerken en netwerkruimten zichtbaarder maken.  
- De ontwikkeling aanmoedigen van nieuwe netwerken en ruimten voor niet-gedekte 

sectoren.  
- Kinderopvangoplossingen voorzien in het kader van deze evenementen 

  
 

15. De financieringsopportuniteiten van de Europese Commissie grijpen om de ontwikkeling van 
toegankelijke begeleiding te ondersteunen, de uitwisseling van goede praktijken en 
samenwerking tussen actoren te bevorderen.  

 
16. Toezien op een inclusieve communicatie en benadering om ervoor te zorgen dat vrouwen alle 

begeleidingsopportuniteiten grijpen die worden geboden aan ondernemers, ongeacht hun 
gender. 
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17. Voorkeur geven aan positieve communicatie-initiatieven en een positieve storytelling om de
financieringactoren te sensibiliseren voor het belang van ondernemers en onderneemsters te
financieren, bijvoorbeeld door meer te communiceren over concrete succesverhalen die
representatief zijn voor onderneemsters.

18. De ondertekening en naleving van het charter Inclusive Panel aanmoedigen.

19. Het platform voor de Belgische success stories van de Belgische economie implementeren, met
een luik gewijd aan het vrouwelijk ondernemerschap.

20. Tegen 2025 relevante lessen delen over de financiering van de gefinancierde projecten voor
vrouwelijk ondernemerschap, eerst met de gewesten en gemeenschappen, daarna met het grote
publiek, bijvoorbeeld via het platform met success stories.

21. Overleg plegen met de deelstaten over de invoering van een gecentraliseerde
informatieportaalsite, waarop de financiering vermeld wordt die ter beschikking staat van
ondernemers op Europees, federaal en gewestelijk niveau.

22. De Europese Commissie aanmoedigen via de Belgische vertegenwordiger voor de kmo’s (SME
Envoy) om budgettaire middelen te voorzien om de realisaties van het WEgate-project te
verlengen en te verbeteren. Dit project voorziet een gecentraliseerde informatiesite voor
onderneemsters en voert een omvangrijke studie uit over de toegang van vrouwen tot
financiering.

23. In het kader van de financiering uit fondsen waaraan de staat bijdraagt, zorgen voor een
evenwichtige genderverdeling in de investeringscomités.

24. De volgende informatie, die voortvloeide uit de gesprekken tijdens de rondetafel, bezorgen aan
de gewesten via een brief van de minister:

- Evolueren naar pariteit voor de gewestelijke openbare financieringsinstanties binnen hun
selectiecomités.

- Het in kaart brengen, promoten en indien nodig aanvullen van de financieringen voor
innovatieve start-ups geleid door vrouwen. De financieringen zouden niet enkel betrekking
moeten hebben op de opstartfase (start-up), maar ook de fase van de opschaling (scale-up).

- De financieringen zoveel mogelijk koppelen aan individuele en collectieve begeleiding in het
kader van trajecten gericht op onderneemsters. Het zou kunnen gaan om opleidingen,
sensibilisering voor deze financieringen, networking-mogelijkheden, en, voor de meest
innovatieve ondernemingen, individuele coaching. Rekening houden met de aanbevelingen
voor de begeleiding (2.2) en hun toegankelijkheid verzekeren.

- Onderneemsters sensibiliseren voor en zelfs technisch bijstaan inzake de opportuniteiten
aangereikt door overheidsopdrachten, zoals aanbevolen door UN Women .

- Proactief en inclusief communiceren over hun doelgroep, bijvoorbeeld door zich te
inspireren op de goede praktijk van het Deense innovatiefonds om een inclusief taalgebruik
te bevorderen op hun websites.

- Inspirerende onderneemsters promoten door vrouwen ertoe aan te moedigen zich
kandidaat te stellen voor kmo-prijzen via sensibilisering en een eenvoudige en concrete
kandidatuur. De voorkeur geven aan het uitbreiden van de participatie aan deze prijzen in
plaats van prijzen voorbehouden voor vrouwen.
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- Als Nationaal Contactpunt voor het Europees programma en via het netwerk Enterprise
Europe Network waar zij lid van zijn, Europese financieringen promoten van de EIC
Accelerator en van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (European Institute
of Technology, EIT) voor de kmo’s en met name hun programma’s en financieringen voor
vrouwen zoals Women TechEU, EU Prize for Women Innovators, EIT Women Awards, EIC
Women Leadership Programme.

- De financieringsopportuniteiten van de Europese Commissie aangrijpen die bedoeld zijn
voor de actoren in het domein van de begeleiding van het vrouwelijk ondernemerschap
en/of de Europese financieringen die samen beheerd worden door de gewesten gebruiken
om onderneemsters direct te ondersteunen, met respect voor de lopende
planningsprocedures van deze programma’s.

25. De volgende informatie, die voortvloeide uit de gesprekken tijdens de rondetafel, bezorgen aan
de gemeenschappen via een brief van de minister:

- De kinderopvang verbeteren via flexibele openingsuren en een betere financiële
toegankelijkheid.

- Het ondernemerschapsonderwijs versterken voor alle studenten, ook over de
verschillende financieringsbronnen die beschikbaar zijn en hun respectieve voor- en
nadelen.

- Het STEM-onderwijs (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde)
versterken, en in het bijzonder informatica, en vrouwen aanmoedigen om dergelijke
loopbanen na te streven.

- De ontwikkeling aanmoedigen van financiële maar ook gedragscompetenties inzake
assertiviteit, onderhandeling en mondelinge presentatie.
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