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Wie zijn wij



Wie zijn wij?



Wij geloven in ... een duurzame 
maatschappij en economie



Wij geloven in... de Blauwe Economie

• 2’ intro: filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=1af08
PSlaIs

• Een circulaire economie gebaseerd op 
synergie, delen, ecosysteem denken, 
waarbij duurzaamheid een drijfveer is 
voor winstgevendheid en creatie van 
relevante arbeid als doel wordt gezien

https://www.youtube.com/watch?v=1af08PSlaIs


Wij geloven in... de kracht van mensen
en intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie wordt gedreven door 
3 factoren:

• autonomie: het verlangen om de regie te 
voeren over je eigen leven

• meesterschap: de drang om steeds 
beter te worden in iets wat ertoe doet

• zingeving: de behoefte om te doen wat 
we doen in dienst van iets groter dan 
jezelf



Mic Mac 
Minuscule



De Mic Mac Missie

Op elk belangrijk moment in het leven, 

een circulair of duurzaam alternatief bieden

Op het moment van de geboorte, 

een circulair of duurzaam alternatief bieden



Wat: geboortelijsten met ervaring

Spullen met 

ervaring: 

een langer leven geven, 

opnieuw in omloop 

brengen, pimpen/ 

upcyclen

Mensen met 

ervaring: 

ervaring delen en 

advies geven 

van ouders 

aan ouders in spé



Waarom dan?

90% beter voor de planeet 50% beter voor de portemonnee 10% voor het goede doel



Voor wie?



Het gat in de markt: ‘gemak’ bieden op de 
tweedehandsmarkt, aan 50% van de nieuwprijs



Mic Mac 
Madam of 
Meneer 
worden?



Wat mogen we van elkaar verwachten?

• Dat we je opleiden, coachen, tips geven en ondersteunen 
bij je zorgen en vragen

• Dat wij actief inzetten op de bekendheid van ons merk, 
inhoud brengen op sociale media, partnerships aangaan, 
ons omringen met de juiste experts

• Dat je kan gebruikmaken van onze merknaam en het 
kwaliteitslabel waar deze voor staat

• Dat je proactief leads voor jouw regio doorkrijgt die 
binnenkomen via de website

• Dat wij investeren in de optimalisatie van de werking van 
processen, kwaliteit en het netwerk (bvb digitalisatie) en 
investeerders aantrekken om dit te verwezenlijken

• Dat wij jullie als ondernemers actief betrekken bij de 
groei en uitbouw van Mic Mac Minuscule

• De volledige coördinatie en afhandeling van jouw 
geboortelijsten, van begin tot aan een tevreden klant

• In jouw regio ‘het woord verspreiden’ en helpen aan de groei

• Een ondernemende houding, met focus of het creatief invullen 
van klantennoden, nieuwe mogelijkheden,…

• Je proactieve bijdrage tot de continue verbetering van het Mic 
Mac Madammen netwerk en activiteiten

• Je stelt kwaliteit van producten en gemak voor de klanten 
centraal

• Je werkt volgens de Mic Mac Missie en waarden:  geen 
‘overselling’, snelle reactie op klantvragen, steeds op zoek naar 
een duurzaam alternatief, ...

• Je deelt je ervaring delen en advies, maar respecteert steeds 
de vrije keuze van de klant en pusht hem/haar nooit in een 
richting die hij niet wenst

Wat mag je van Mic Mac Minuscule verwachten? Wat verwachten wij van een Mic Mac Madam?



Als Mic Mac Madam of Meneer sta je in voor 
geboortelijsten van klanten in jouw regio, 
van begin tot eind

1. Klanten
werven

2.Samenstellen 
lijst

3. Spullen
zoeken

4. Logistiek en
pimpen

5. Online 
zetten

6. Opvolging en
afhandeling

• Naamsbekendheid ↑

• Via sociale en lokale 
kanalen

• Facebook, Instagram, 
blogs, partners, ...

• Samen met klant

• Op basis van de MMM 
lijst, klantenbehoeften 
en jouw advies en 
ervaring

• Juiste verwachtingen 
stellen

• Contract opstellen

• Via onze website, 
babybeurzen, 
rommelmarkten, 
facebook groepen, 
tweedehandssites

• Rigoureuze kwaliteits-
controle 

• Transport en opslag

• Pimpen van spullen 
(zelf of via partners)

• Lijst fysiek 
samenstellen en 
ophaling regelen

• Fotograferen

• Op online 
geboortelijst zetten

• Loopt alles naar wens?

• Klanten tevreden?

• Betaling in orde?

• Extra pick-up 
momenten



We delen dezelfde missie, maar is Mic Mac 
Madam worden ook praktisch haalbaar? 

BALANS

Voldoende opslagruimte bij je 

thuis/in de buurt zorgt dat je 

heel wat tijd wint en efficiënt 

kan inkopen en dienstverlening 

aan klanten kan voorzien

TIJD

TRANSPORTOPSLAG

Hoe graag we het ook anders 

zouden willen, maar flexibele

beschikbaarheid van auto-

transport blijkt noodzakelijk

De praktische haalbaarheid blijkt sterk 

gekoppeld aan de beschikbare tijdsbesteding 

en flexibiliteit die je kan voorzien.  Mic Mac 

Madam zijn kan in combinatie met 

maximaal een andere flexibele halftijdse job



Tijdsbesteding: als zelfstandige-in-
bijberoep of hoofdberoep

• Voltijds? dat kan, in dit geval werk je als zelfstandige-in-hoofdberoep.   Deze 
situatie levert jou de grootste flexibiliteit, en balans met het jonge gezinsleven.  
Ook wij geven hieraan de voorkeur. 

• Halftijds? onze ervaring het afgelopen jaar leert dat Mic Madam/Meneer zijn 
enkel en maximaal combineert met een flexibele, halftijdse job (50%), zowel o.v.v 
tijdsbesteding als opslagruimte.  In dit geval werk je als zelfstandige-in-bijberoep

• Minimum?  Ook al kan en zal je een aantal activiteiten ‘s avonds of in het 
weekend uitvoeren, blijkt 2,5 dagen overdag per week een gezond minimum.  Zo 
hou je een evenwicht met de andere job en met je privé-leven



Verdiensten als Mic Mac Madam/Meneer

• Staan in relatie tot:
• Het aantal geboortelijsten dat je per maand doet

• Per geboortelijst: hoe efficiënter je inkoopt, hoe groter je marge

• Je staat een commissie af aan Mic Mac Minuscule voor gebruik van 
de merknaam, bekendheid, know-how, ...



Wat heb ik nodig om te starten?

• De belangrijkste randvoorwaarden (naast tijd) zijn:
• Plaats (om voorraad te houden): bij je thuis of in de buurt

• Transport: een manier om de spullen op te halen in je buurt (enkel een 
bakfiets volstaat niet, blijkt uit ervaring)

• Investeringen: die zijn beperkt, zodat je makkelijk kan instappen

• Het zelfstandige(-in-bijberoep) statuut



1. 
Voorwaarden

checken

2. Het 
ondernemings-

loket
3. De bank

4. Het sociaal
verzekerings-

fonds

5. De BTW-
aangifte

• Neen, helemaal niet.  Het neemt 5 eenvoudige stappen, elk 
ondernemingsloket kan je hierbij helpen:

• http://www.fctr.be/starten-in-bijberoep-in-5-stappen/

Zelfstandige(-in-bijberoep) worden, is 
dat moeilijk?

http://www.fctr.be/starten-in-bijberoep-in-5-stappen/


Tot op 8 juli!

Hopelijk

tot binnenkort!



Veelgestelde vragen m.b.t statuut van 
zelfstandige



Zelfstandige-in-bijberoep worden, wat 
zijn de voorwaarden?

Volgende pagina

http://ikwilstarten.be/startersvragen/mag-ik-starten-met-een-zaak

1. 
Voorwaarden

checken

http://ikwilstarten.be/startersvragen/mag-ik-starten-met-een-zaak


Hoe toon ik kennis van bedrijfsbeheer aan?  
Indien je het juiste diploma of akte op zak hebt:

http://ikwilstarten.be/startersvragen/wanneer-moet-ik-bedrijfsbeheer-kennen

1. 
Voorwaarden

checken

http://ikwilstarten.be/startersvragen/wanneer-moet-ik-bedrijfsbeheer-kennen


Is zelfstandige(in bijberoep) combineer-
baar met ouderschapsverlof?

• Ja, dat kan, maar: als je van ouderschapsverlof geniet, kan je geen bijberoep 
doen zonder je toelage en aanmoedigingspremie te verliezen, tenzij :

• In geval van volledige loopbaanonderbreking mag de uitkering worden 
gecumuleerd met de inkomsten van de uitoefening van zelfstandige 
activiteit gedurende een maximumperiode van een jaar. In geval van 
vermindering tot een halftijdse betrekking of met 1/5, is deze cumulatie niet 
mogelijk en vervalt de toelage en aanmoedigingspremie. 

• Alle informatie kan je vinden op/via de website van de RVA:
• http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19


Is zelfstandige(in bijberoep) combineerbaar 
met tijdskrediet/loopbaanonderbreking?

• Ja, dat kan in elk geval, en met behoud van uitkering indien u opteert voor 
volledige onderbreking van uw loopbaan

• Hebt u tijdskrediet, dan mag u met behoud van uw RVA-vergoeding een 
zelfstandige activiteit uitoefenen op voorwaarde dat u deze activiteit al ten 
minste 12 maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet 
uitoefende (in bijberoep) en op voorwaarde dat u tijdens uw tijdskrediet 
pensioenrechten blijft opbouwen als loontrekkende. De cumul wordt maar 
toegestaan gedurende maximum 12 maanden. Na deze periode vervalt de 
RVA-vergoeding en wordt u zelfstandige in hoofdberoep

• Meer informatie via www.rva.be

http://www.rva.be/


Is zelfstandige(in bijberoep) combineerbaar 
met werklozenstatuut?

• Ja, dat kan volgens de RVA, indien 4 voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn 
(zie links hieronder)

• Het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering zal verminderd worden 
met het gedeelte van het inkomen uit de bijkomstige activiteit boven 
13,98 euro per dag (volgens de index geldig op 01.06.2017).

• Alle informatie kan je vinden op/via de website van de RVA:
• http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t46

• http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t158

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t46
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t158


Ben ik als zelfstandige BTW-plichtig?

• Vanaf een jaarlijkse omzet van 25.000EUR ben je in België BTW-
plichtig

• Als Mic Mac Madam/Meneer kom je jaarlijks sowieso boven dit 
bedrag uit, dus ben je BTW-plichtig

• Dit heeft als voordeel dat je op een aantal kosten/investeringen 21% 
BTW recupereert


