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#1 Uitleggen hoe de 
JobYourself

begeleiding werkt

#2 Nagaan of 
JobYourself de 
goede structuur is
voor uw project

DOEL VAN DE INFO- SESSIE
#3 Hoe inschrijven
bij JobYourself?



INHOUD VAN DE 
PRESENTATIE
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1. PRE-TESTFASE
 Voorbereidingsfase van uw project

2. TESTFASE
 Produceren en verkopen van goederen of diensten

3. ANDERE 
UITSTROOMMOGELIJKHEDEN 
 Werkgelegenheidscoöperatie
 Premie voor zelfstandigen
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WELKE 
PROJECTEN?

Alle activiteiten 
die u in staat 
stellen uw beroep 
op te starten en 
ervan te leven!
Gezondheid / Schoonheid / 
Wellness, Ambacht, Traiteur, 
Grafiek, Fotografie, E-commerce 
en Ambulante handel, Bouw / 
Renovatie, Vorming, Consultancy, 
Vertalingen, Coaching/ Therapie, 
Informatica, Binnenhuisinrichting.

EN U ?
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PHASE PHASE

2 PHASES 
D’ACCOMPAGNEMENT
En fonction de votre état 
d’avancement !

PRE-TEST
FASE

TEST
FASEPRE-TEST

Ik bereid mijn project voor

Ik produceer en verkoop
mijn goederen of diensten

EXIT

2 BEGELEIDINGSFASEN
Afhankelijk van uw
vooruitgang
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PRE-TEST FASE

Uw project definiëren en 
ontwerpen



VOORDEEL VAN DE 
PRE-TESTFASE
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 KOST : gratis!

 INDIVIDUELE COACHING

 COLLECTIEVE INTELLIGENTIE

Tijd nemen om : een stevige basis te leggen, de 
markt te analyseren en klanten te vinden

Uw ondenemersdromen afstemmen met uw
vaardigheden en verankeren in een marktrealiteit

U behoudt uw statuut en de bijbehorende
verplichtingen (werkloosheid / OCMW)



PRE-TESTFASE: VOOR WIE?
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• Voor mensen dat in het Brussels Gewest wonen ofwel er hun activiteiten willen

uitoefenen

 Voor mensen met een sociale uitkering (werkloosheid of OCMW)

 Vakkennis /expertise hebben

 De ambitie hebben om financieel te kunnen leven van hun activiteit



3 MOGELIJKE TRAJECT IN DE PRE-TESTFASE

COLLECTIEVE 
COACHING

• Wekelijkse bijeenkomst, 

• in groep,

• met een coach.

• Individuele 
bijeenkomsten op 
belangrijke momenten
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AUTO-COACHING

duur : +/- 4 tot 12 maanden (1/2 dag/week)

INDIVIDUELE
COACHING

• Persoonlijke
begeleiding voor 
projectdragers in de 
bouwsector, de 
ambachtslui en de 
nederlandstalige

• Zelfstandige
voorbereiding

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



Info 
sessie
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 Ontmoeting met 
coach

Start 
pre-testfase

 Persoonlijke begeleiding

 9 afspraken rond het 
BMC 

 Duur : +/- 4 tot 12 
maanden

 ½ dag/week

1 2 3

TRAJECT VOOR EN TIJDENS DE PRE-TESTFASE

 Deze presentatie
beluisteren

Afspraak met 
coach



BUSINESS MODEL
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GEÏNTERESSEERD?

Stuur de documenten naar: 
inscription@jobyourself.be

PRE-TESTFASE

1. CV

2. Het document
« Projectpresentatie »
 Document te downloaden

van www.jobyourself.be

Wij zullen u uitnodigen voor een analysegesprek
met een ondernemerscoach
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TESTFASE
Test of uw project economisch leefbaar is

Produceren, factureren, verkopen
als een echte ondernemer!
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 « Ik produceer en verkoop mijn
goederen of diensten» 

 « Ik test of mijn project economisch
leefbaar is»

 Max. 18 maanden in een 
activiteitencoöperatie : een unieke kans 
om te ondernemen!

PRE-TEST
FASE

TEST
FASE

EXIT



TEST = FACTURATIE VIA DE 
ACTIVITEITENCOÖPERATIE
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Een activiteitencoöperatie biedt
een structuur en een veilig
kader om uw ondernemingsproject
in de markt te zetten en te testen. 

Het statuut van « kandidaat-
ondernemer » stelt u in staat om de 
economische leefbaarheid van uw
project gedurende 18 maanden te 
testen.

IN BELGIE :
 Vastgelegd door een 

federale wet
 Doelgroep bepaald door

een Koninklijk Besluit
 www.coopac.be

IN BRUSSEL : 
2 activiteitencoöperaties
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VOORDELEN VAN DE 
TESTFASE

 Behouden van uw sociale uitkeringen

 Coaching voor en door ondernemers

 18 maanden maximum om de 
economische leefbarheid te testen

 Factureer op legale wijze met ons
BTW-nummer

 De boekhouding wordt voor u gedaan

 Boostgroep



TESTFASE:  VOOR WIE?
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 Toegang tot het beroep hebben (indien nodig)

≠ bedrijfsbeheer (noodzakelijk wanneer u een ondernemingsnummer neemt)

 De ambitie hebben om financieel te kunnen leven van uw activiteit

• In het Brussels Gewest wonen ofwel er uw activiteiten willen uitoefenen

 Voor mensen met een sociale uitkeringen (werkloosheid en OCMW-steun) 



WELKE PROJECTEN BEGELEIDEN WE NIET?
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Projecten die  van bij het prille begin een groot financieel engagement vragen of met 
een beperkende tijdsfactor die verhindert dat men kan stoppen als men dat wil.

• Geen commerciële huurceel (3-6-9)
• Geen te grote beginvoorraad of investering

Projecten met een wettelijke onverenigbaarheid:

• Beroepen waarvan de federatie het niet toelaat
• Bijv.: architect, notaris, arts,…

• Personenvervoer



WAAR VINDT U INFORMATIE OVER TOEGANG 
BEROEP EN BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER? 

SLIDE  / 19 www.jobyourself.be

Meer info over de toegang tot het 
beroep bij de FOD Economie.
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-
onderneming-oprichten/toegang-tot-het-beroep

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



Voorwaarden voor degenen die rechtstreeks aan de testfase willen deelnemen.
Voor degenen die bij ons de pre-testfase doen gelden deze voorwaarden niet. Een coach zal de 

doorgang valideren.

VOORWAARDEN 
VOOR DE « FACTUURKLARE PROJECTEN »
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 Uw project wordt gevalideerd door een ondernemerscoach

 U hebt minstens 1 klant

 U hebt een maandelijkse brutomarge van 500€ voor de eerste 6 
maanden van de activiteit



WERKLOOSHEIDUITKERING
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 U wordt vrijgesteld van uw verplichtingen om werk te 
zoeken en zal niet langer opgeroepen worden door de RVA of 
Actiris

 Het bedrag van uw uitkering daalt niet verder na 12 
maanden (fase 2A RVA  Informeer u bij uw uitbetalingsinstelling voor een inzicht op uw
persoonljke situatie)



HOE WERKT HET VANUIT 
EEN FINANCIEEL OOGPUNT?
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Wat u verdient/ factureert
 = uw geld
 Op een Jobyourself rekening op uw naam, 

door ons beheerd

Wat van uw omzet wordt afgetrokken:
 10% van de brutomarge (met een minimum van 

50€/maand) = bijdrage voor de coöperatie
 Verzekeringen voor burgelijke aansprankelijkheid

en arbeidsongevallen

Wat u wordt overgeschreven:
 Terugbetaling van de professionele onkosten

(opleidingen, verplaatsingen, communicaties, …)
 Maandelijkse vergoeding van 2€ bruto/uur
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Simulation du flux financier

Séance INFO JYB
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Vergoeding ± 320 € 

Kosten 200 €

JobYourself 120€ 
+ verzekeringen ± 40€ 

Overdracht
saldo 520 €

Maand 1:

Maand 2:

1
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4
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6
0

0

5
0

0

Overdracht saldo
520€ + 480€  = 1000 €

Vergoeding ± 320 € 

Kosten 600 €

JobYourself 160 € 
+ verzekering ± 40 €

1200€ - 680€ = 520€

1600€ - 1120€ = 480€

= 680€ = 1120€

VOORBEELD VAN DE ONTVANGSTEN 
EN UITGAVEN IN DE TESTFASE

 OP U JOBYOURSELF REKENING

 VOOR DE COOPERATIE (de 10%)
 OP U PERSOONLIJKE BANKREKENING
 OP U PERSOONLIJKE BANKREKENING



WELKE MOGELIJKE VORMEN VAN UITSTROOM ZIJN ER ?
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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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Infosessie
Individueel

gesprek
Individuele
coaching

Info & eerste contact PRE-TEST FASE TEST FASE

Individuele
coaching

4 tot 12 maanden max. 18 maanden

IN HET KORT



GEÏNTERESSEERD?

Stuur de documenten naar: 
ppf@jobyourself.be

TESTFASE

1. CV

2. Uw «Projectpresentatie»*

3. Een overzicht van uw omzet voor 
de eerste 6 maanden (in te 
vullen in een Excel-bestand)*

4. Een brief waarin u het dringende
karakter van uw aanvraag
motiveert
 *Documenten te downloaden

van www.jobyourself.be

We zullen u contacteren voor een individueel gesprek



PREMIE VOOR ZELFSTANDIGEN
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Premie voor zelfstandigen Test in een activiteitencoöperatie
Individuele begeleiding gedurende 6 maanden ( 3 
afspraken).

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

Zelfstandige statuut Behouden van statuut gedurende de TESTfase

Verlies van sociale uitkeringen. Vrijstelling : vrijgesteld om werk te zoeken + 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
genoeg stijgt.



GEÏNTERESSEERD?

Stuur het document naar: 
inscription@jobyourself.be

PREMIE VOOR 
ZELFSTANDIGEN

Vul het 
« Projectpresentatie » 
document in

 Document te downloaden
van www.jobyourself.be



BIJKOMENDE INLICHTINGEN:
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 3 opdrachten :
• Informatieverstrekking
• Sensibilisering
• Oriëntatie

Geen begeleiding of coaching



DANK  U VOOR   
UW AANDACHT
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Met de steun van :

en onze coöperanten :



Contacteer ons

Aalststraat 7-11 
1000 Brussel

info@jobyourself.be

jobyourself.be

MEER INFO?


