Start uw eigen zaak met
JobYourself, ontwikkel en test uw
activiteit zonder risco onder
begeleiding.

ZELFSTANDIG ?
IETS VOOR U?
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www.jobyourself.be

DOEL
VAN DE INFOSESSIE

U uitleggen hoe
JobYourself en zijn
activiteitencoöperaties
functioneren.
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U alle elementen geven
om te kunnen beslissen
of wij de goede
structuur zijn om uw
project mee te
ontwikkelen.
www.jobyourself.be

INHOUD VAN DE
PRESENTATIE

1. Wie of wat is
JobYourself?

6. Zijn er andere
uitstroommogelijkheden ?

2. Wie en welke projecten
begeleiden we?
(voorwaarden)

7. Wat te doen als u
interesse heeft om verder
te gaan?

3. Hoe ziet de
voorbereidingsfase eruit?.
4. Waaruit bestaat de test-(
of facturatie)fase?
5. Welke bijzonderheden
voor personen met een
werkloosheidsuit-kering of
OCMW-steun?
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8. Hebt u behoefte aan een
synthese?
9. Zijn er andere vormen van
ondersteuning?

www.jobyourself.be

WIE ZIJN WE & WAT DOEN WE ?
JobYourself en zijn
activiteitencoöperaties bieden
een structuur en een veilig
kader om uw ondernemingsproject
in de markt te zetten en te testen.
Het statuut van « kandidaatondernemer » stelt u in staat om de
economische leefbaarheid van uw
project gedurende 18 maanden te
testen.
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IN BELGIE :
 Vastgelegd bij (federale)
wet.
 Doelgroep bepaald bij KB
 www.coopac.be
IN BRUSSEL :
3 activiteitencoöperaties

www.jobyourself.be

WIE KUNNEN WE BEGELEIDEN ?
Projectdragers die aan volgende voorwaarden voldoen:
• een ondernemersprofiel en –project hebben.
• vakbekwaamheid /ervaring hebben en toegang tot het beroep indien
vereist.
• de basiskennis bedrijfsbeheer kunnen bewijzen of zich ertoe verbinden dit te
kunnen vóór hun opstart als zelfstandig ondernemer.
• de ambitie hebben om financieel te kunnen leven van hun voltijdse
activiteit.
• In het Brussels Gewest wonen ofwel er hun activiteiten willen uitoefenen.
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WAAR VINDT U INFORMATIE OVER TOEGANG
BEROEP EN BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER?
Meer info over de toegang tot het
beroep bij de FOD Economie.
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/eenonderneming-oprichten/toegang-tot-het-beroep

Meer info over de basiskennis
bedrijfsbeheer bij de FOD
Economie.
http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/basiskennisbedrijfsbeheer

→ Zich bij de centrale
examencommissie inschrijven :
http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/centraleexamencommissie
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Welke
PROJECTEN
KUNNEN WE
TOELATEN ?
Activiteiten die
kunnen getest
worden, die u snel
kunt stopzetten indien
nodig.

EN U ?

Gezondheid / Schoonheid /
Wellness, Ambacht, Traiteur,
Grafiek, Fotografie, E-commerce
en Ambulante handel, Bouw /
Renovatie, Vorming, Consultancy,
Vertalingen, Coaching/ Therapie,
Informatica, Binnenhuisinrichting.
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WELKE PROJECTEN WORDEN DOOR
BATICREA BEGELEID?
1. alle manuele beroepen in de bouwsector
+ tuinaanleg/onderhoud
+ ruitenwasser
(Met bijzondere aandacht voor ecologische aspecten & technieken )

2. ambachten
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WELKE PROJECTEN BEGELEIDEN WE NIET?
Projecten die van bij het prille begin een financieel engagement vragen of met een
beperkende tijdsfactor die verhindert dat men kan stoppen als men dat wil.
• Geen commerciële huurceel
• Geen te grote beginvoorraad of investering
Projecten met een wettelijke onverenigbaarheid:
Beroepen waarvan de federatie het niet toelaat
• Bijv.: architect, notaris, arts,…
• Commerciële import/export (buiten EU)
• Personenvervoer
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WELKE ZIJN DE 4 FASES BIJ JOBYOURSELF ?
Ik produceer en verkoop
mijn goederen of diensten

START
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PARCOURS

PARCOURS

6 maanden max

18 maanden max

PRE-TEST

Ik bereid mijn project voor

TEST

UITSTROOM

www.jobyourself.be

WELKE 3 MOGELIJKE TRAJECTEN ZIJN ER IN DE
VOORBEREIDINGSFASE?

COLLECTIEVE
COACHING
• 9 milestones = 9
groepssessies rond
het Business Model
Canvas (BMC)
• 5 Boostgroepen
• BMC workshops (à la
carte)

AUTO-COACHING

• Zelfstandige
voorbereiding
• Routeplan en tools
voor auto-coaching
worden ter beschikking
gesteld.

INDIVIDUELE
COACHING

• Persoonlijke
begeleiding voor
projectdragers in de
bouwsector, de
ambachtslui de
nederlandstalige
• Workshops à la carte

duur : max 6 maanden
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WELKE ZIJN DE 9 BELANGRIJKE BOUWSTENEN VAN
DE BUSINESS MODEL CANVAS? WAARTOE DIENT DE BMC?
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WAAROM AANSLUITEN BIJ DE JOBYOURSELF
COMMUNITY?
Bij JobYourself komt u terecht in een community van ondernemers die zoals
u bezig zijn hun eigen zaak op te starten. U krijgt ook toegang tot een netwerk van
partners in de sector van de begeleiding tot ondernemerschap, opleidingen en
netwerking.
De ideale gelegenheid om andere ondernemers te ontmoeten, banden te smeden,
wederzijdse ondersteuning te bieden, op een inspirerende plek te zijn.
Wij bieden u ook toegang tot Wikipreneurs. Deze online tool stelt u in staat om uw
project etappe per etappe te monitoren, de agenda van onze workshops te bekijken
en gebruik te maken van ondernemingstools
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WAT IS DE ESSENTIE VAN DE TESTFASE IN EEN
ACTIVITEITENCOOPERATIE?
• u krijgt 18 maanden maximum om te valideren of uw project economisch
leefbaar is
• u kan uw prestaties of producten op legale wijze aan uw klanten factureren
• u wordt individueel begeleid
• u behoudt uw huidig statuut
• u behoudt uw sociale uitkeringen (werkloosheid en OCMW-steun) als u die
heeft
De boekhouding wordt voor u gedaan door de coöperatie, die u ook haar
BTW-nummer laat gebruiken.
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BLIJFT HET HUIDIGE STATUUT IN ELK GEVAL
BEHOUDEN?
Indien u volledig uitkeringsgerechtigde
werkzoekende of OCMW-steuntrekker bent, zal u
gedurende de ganse duur van uw testperiode in de
activiteitencoöperatie uw uitkering behouden.
In de andere gevallen, blijft u ook uw statuut behouden: in
vooropzeg, ge(pre)pensioneerd, student, jongere met een
individuele beroepsopleiding.
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HOE WORDT DE EVOLUTIE VAN UW
WERKLOOSHEIDUITKERING BEINVLOED?
Tijdens de periode van de TEST :
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Période 1

Fase 2A
Fase 2B
Fase 2C1
Fase 2C2

onbeperkt

Het bedrag van uw uitkering daalt niet verder
eens u in deze fase van periode 2 bent.
Indien u al in een lagere fase zit, zal u niet terug stijgen.

Fase 2C3
Fase 2C4
Période 2

Voor de volledig uitkeringsgerechtigde werkzoekenden:
< 50 jaar : 156 dagen (+/-6 maanden) werkloosheid
tijdens voorbije 18 maanden
> 50 jaar: 78 dagen (+/-3 maanden) werkloosheid
tijdens de voorbije 9 maanden

Période 3

U zal niet langer opgeroepen worden door RVA of
Actiris.

Informeer u bij uw uitbetalingsinstelling voor een inzicht op uw persoonljke situatie
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WELKE VOORWAARDEN ZIJN ER OM IN
TESTFASE TE KOMEN?
 Uw project wordt gevalideerd door een ondernemerscoach
 Uw hebt klanten
Max. 18 maanden TEST in een activiteitencoöperatie in uw leven.
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HOE WERKT HET VANUIT FINANCIEEL OOGPUNT?
Wat u verdient/factureert, komt u toe :
Van uw omzet worden volgende kosten afgetrokken:
• Uw bijdrage in het beheer van de coöperatie (10% van de
bruto marge met een minimum van 50€/maand)
• De onkosten m.b.t. uw professionele activiteit – alle uitgaven die uw
activiteit te doen draaien (bijv.: de grondstoffen voor uw producten ,
kosten voor telefoon, verzekeringen,…)
• De maandelijkse vergoeding van 2€ bruto/uur die u wordt
overgeschreven - dit bedrag kunt u aan iets anders besteden dan uw
project (let wel !: dit bedrag is belastbaar)
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Simulation du flux financier

Voorbeeld van de evolutie van ontvangsten en uitgaven gedurende de eerste 3 maanden in
TEST…
Mnd 3:

UITGAVEN

Coöperatieve bijdrage
120 € +
Arbeidsongevallenverzekering 12€
Vergoeding ± 320 €

1000

Mnd 4

700
500

500

500

600
Coöperatieve
bijdrage 160 € +
Arbeidsongevallenverzekering 12€

Vergoeding ± 320 €

Kosten 200 €

= 652€
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Overboeking van het
saldo
508€ + 548€ = 1056 €

400

Overboeking
van het saldo
548 €

200

300

500

1200€ – 652€
=548€

Overboeking van het saldo
1698€ + 1056€ = 2.754 €

100

Maand 1:

200€

ONTVANGSTEN

Mnd 2: 1600€ - 1092€ = 508€

2700€ – 1002€ = 1698€

Coöperatieve
bijdrage 270 € +
Arbeidsongevallenverzekering 12€
Vergoeding ± 320 €
Kosten 400 €

Kosten 600 €

= 1092€
Séance INFO JYB

= 1002€
20www.jobyourself.be

WELKE MOGELIJKE VORMEN VAN UITSTROOM ZIJN ER ?
De uitstroom uit de coöperatie is op elk ogenblik mogelijk
Verscheidene uitkomsten:
1. Zelftewerksteling
1.a. d.m.v. zelfstandige in hoofdberoep, als natuurlijk persoon (eenmanszaak)
1.b. d.m.v. via zelfstandige in bijberoep (indien een job in loondienst of via
« Springplank naar zelfstandige »)
1.c. d.m.v. een tewerkstellingscoöperatie
2. Terugkeer naar job als loontrekkende
3. Dynamische heroriëntering met behoud van het statuut van bij de aanvang
Mogelijkheid om facturatiecentra te gebruiken zoals SMART, Tentoo, Merveille om
uw activiteit verder te zetten.
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BENT U GEINTERESSEERD?
Vervolledig het document « Projectpresentatie ».
Document te downloaden van www.jobyourself.be

Stuur uw «Projectpresentatie» op naar
inscription@jobyourself.be
Wij zullen u uitnodigen voor een analysegesprek met een
ondernemerscoach !
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WAT INDIEN U ONMIDDELLIJK ZOU MOETEN
KUNNEN FACTUREREN?
We kunnen u rechtstreeks in TEST laten komen zonder de
voorbereidingsfase te doorlopen als u aan de volgende voorwaarden
voldoet:
 U kunt nu meteen minimum 2 klanten factureren
 U voorziet een realistische bruto marge van 500€ minimum/maand
voor de komende 6 maanden.
 U beschikt over aankoopverbintenissen of –beloftes vor de komende
maanden alsook reëlle perspecteiven om te kunnen factureren
 U voldoet aan de wettelijke voorwaarden om in TEST te komen
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WAT IS DE PROCEDURE VOOR PROJECTEN MET
ONMIDDELLIJKE FACTURATIE (PPF)???

U denkt een PPF-project te hebben?
Stuur ons een volledig dossier op (de 4 noodzakelijke
documenten) naar ppf@jobyourself.be
We zullen u contacteren voor een individueel gesprek
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Mogelijkheid om te
testen alvorens op
te starten
Behoud van statuut
en sociale
uitkeringen

Facturatie met
ondernemingsnummer
van de coöperatie

Uw boekhouding
uitgevoerd door
coöperatie

voordelen
van
JobYourself
Nul risico!

Terugbetaling van
beroepskosten
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Permanente
begeleiding op maat

Tijd om een
cliënteel op te
bouwen

Collectief kader en
netwerk

Toegang tot
opleidingen via onze
partners
www.jobyourself.be

BIJKOMENDE INLICHTINGEN
 3 opdrachten :
• Informatieverstrekking
• Sensibilisering
• Oriëntatie
Geen begeleiding of coaching
 Telefoon « 1819 » – nationaal tarief
• Elke dag van 8u30 tot 13u en op dinsdag van 17u tot 19u30
• Onmiddellijk antwoord, gevolgd door een mail binnen de 48 uur
• Alle sorten vragen
 Info point ch. de Charleroi, 110 in St Gillis (ma-vri van 13u tot 17u)
 www.1819.brussels – info@1819.brussels
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WELKE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN
DOOR ANDERE ORGANISATIES?
Structuur om u te helpen
uw project te definiëren
Asvies m.b.t. financiering
en subsiddies financement
et subsides
Micro-krediet/financiering
Begeleiding van
maatschappelijke en
collaboratieve projecten
Advies en/of opleidingen
Begeleiding commerciële
projecten
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Credal (♀), Solidarité savoir (♀), Dreamstart (microStart -35ans),
Molengeek (TIC), ILES (artistes), Unizo, Be Starter…
LEL (Locale Economie Loket)
Credal, microStart/crowdfunding
COOPCITY, Groupe One
1819, hub.brussels, GEL, Groupe One,Village Partenaire, BECI,
ILES (Backstage), microStart, Credal, UCM, Unizo, Agences
conseils,...
hub.brussels
www.jobyourself.be

WELKE BEGELEIDING IS ER VOOR JONGE
ONDERNEMERS?
JobYourself, neemt deel aan het programma
Project van het Brussels Gewest voor de sensibilisering van jongeren tot ondernemerschap.
Wizard naar ondernemerschap begeleidende structuren/ acties specifiek voor jongeren.

Zet de stap van het idee om te ondernemen naar een
concreet project !

www.boostyourproject.be
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 jongeren minder dan 30 jr – studenten of werkzoekenden  Sensibiliseringsacties waaronder de « Brussels Startup
Marathon » op 21 & 22 april 2018
 incubator van 13 februari tot 9 mei
 test van ondernemingsprojecten

www.jobyourself.be

ZIJN ER ANDERE PISTES VOOR KANDIDAAT-ZELFSTANDIGEN?
Premie om zelfstandig te worden

Test in een activiteitencoöperatie

Individuele begeleiding gedurende 6 maanden ( 3
afspraken).

Permanente individuele begeleiding gedurende 18
mois
(gemiddeld 1 afspraak/maand)

Statuut van zelfstandige in een eenmanszaak ( natuurlijk
persoon),
rechtspersoon of coöperatie van zelfstandigen.

Statuut van bij de aanvang van de TEST fase blijft
behouden
(uitkeringsgerechtigde werkzoekende ,OCMW-steuntrekker,
andere…)

Verlies van sociale uitkeringen.

Vrijstelling/toelating : vrijgesteld om werk te zoeken met
behoud
van sociale uitkeringen.

Financieel : belastbare premie van 4000€ (2000€ netto),
degressief
uitgesmeerd over 6 maanden (1250€ / 1000€ / 750€ / 500€
/ 250€ / 250€) +
omzet, gegenereerd door uw activiteit

Financieel : uw sociale uitkeringen gedurende de test (18
maanden max) +
omzet, gegenereerd door uw activiteit

Sociale bijdragen te betalen (min. 754€/trimester).

Geen sociale bijdragen

Ik moet zelf mijn boekhouding voeren (+/- 1200€/jaar).

De activiteitencoöperatie voert mijn boekhouding

Risico op faillissement indien mijn omzetcijfer niet snel
genoeg stijgt.

Nul risico op faillissement indien mijn omzetcijfer
niet snel
www.jobyourself.be
genoeg stijgt.

SLIDE / 29

VERGELIJKENDE FINANCIELE SIMULATIE
Totaal gecumuleerd voor een periode van 18 maanden
gebaseerd op een gemiddelde werkloosheidsuitkering van 800 €
16000
14000
12000

Gecumuleerde
werkloosheidsuitkeringen :
14 400€ netto

10000
8000
6000
4000
2000

Gecumuleerde
zelfstandigenpremie:
4000€ bruto
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NOG ANDERE PISTES MET HUN
KARAKTERISTIEKEN?
Zelfstandig in bijberoep via springplank
naar zelfstandige

Test in een activiteitencoöperatie

Geen begeleiding

Individuele begeleiding

Toegangsvorwaarden : hetzelfde beroep niet als zelfstandige
in hoofdberoep hebben uitgevoerd gedurende de voorbije 6
jaar.
Niet OK artistieke activiteiten; geen onderaanneming.

Alle activiteiten worden toegelaten behalve diegene met te
grote investeringen of te grote risico’s.

Beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Vrijgesteld om werk te zoeken

12 maanden maximum.

18 maanden maximum met mogelijkheid tot onderbreking op
om het even welk moment

Werkloosheidsuitkeringen worden proportioneel
verminderd in verhouding met mijn netto inkomsten op
jaarbasis vanaf 4.274,4 euros.

Uitkeringen blijven behouden en bevroren vanaf de 1ste
fase van de 2e drempel. De gecumuleerde verdienste worst
op het einde van het traject uitgekeerd.

Ik moet mijn boekhouding zelf doen.

De cooperatie beheert mijn boekhouding.
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4 OPTIES: VERGELIJKEND OVERZICHT bron:
Begeleiding?

Premie 4000

Springplank

Activiteitencoöperaties

Smart

Ja

Neen,
doch aanbevolen

Ja

Soms

werkzoekende
of andere

werkzoekende,
loontrekkende…

Statuut?

Zelfstandig in
hoofdberoep

Sociale bijdragen?

Ja, minimum
700€/trimester

Ja, minimum
75€/trimester

Neen

Neen

Neen

Ja , 12 maanden
(degressiviteit)

Ja , 18 maanden
(geen degressiviteit na
tweede drempel)

Ja, de dagen waarop
u niet werkt

Ja

Ja

op het einde van de test

Neen

Behoud werkloosheidsuitkeringen?

Basiskennis bedrijfsbeheer
vereist ?
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uitkeringsgerechtigde WZ
+ zelfstandig in bijberoep

www.jobyourself.be

Met de steun van :

DANK U VOOR
UW AANDACHT
en onze coöperanten :
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MEER
INFO ?
Contacteer ons
Aalststraat 7-11 à 1000 Brussel
E-mail : info@jobyourself.be
02/256 20 74
www.jobyourself.be

