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Gesterkt door de ervaring van de voorbije jaren, was 2012 een jaar van groei 
dankzij de versterking van onze acties en een gedeelde visie voor de structuren 
van de JobYourself groep wat betreft de begeleiding tot de creatie van eigen 
tewerkstelling. 

Dit jaar is tevens gekarakteriseerd door sterke communicatie- en promotieacties 
om een groter aantal kandidaat-ondernemers te sensibiliseren. 

Het was ook een jaar van voorbereiding voor de lancering in 2013 van de derde 
activiteitencoöperatie in de bouwsector. Dit is een teken dat de benadering 
en de methodologie sterk beantwoorden aan de realiteit van de arbeidsmarkt 
en aan de verwachtingen van de werkzoekenden. We verheugen ons dat het 
Brussels Gewest van zelfcreatie van werk een prioriteit heeft gemaakt om het 
aantal werkzoekenden te doen dalen. 

Het is dankzij het enthousiasme en de voortdurende inspanningen van de 
directie, het team en een groot aantal medewerkers, zowel intern als extern, 
dat JobYourself in 2012 heeft kunnen evolueren et zich heeft kunnen ontwikkelen 
om steeds meer mensen te begeleiden naar uniek werk: de creatie van hun 
eigen activiteit…

Jean-Olivier Collinet
Gedelegeerd Bestuurder

Noël Van Robaeys
Mede-Voorzitter

Geen activiteitencoöperatie zonder 
projectdragers en partners

2012 was het « Internationale jaar 
van de coöperaties ». De JYB groep 
heeft zich uiteraard bijzonder betrok-
ken gevoeld, aangezien JobYourself 
(JYB) de vzw is die de twee enige Brusselse 
activiteitencoöperaties ondersteunt. 

U, partners en projectdragers, bent het ook geweest, door te kiezen voor JYB om 
samen te werken of om begeleid te worden. In de context van de economische 
crisis waarin tewerkstelling een grote uitdaging vormt, heeft JobYourself een groot 
aantal werkzoekenden in staat gesteld om anders te ondernemen. Deze project-
dragers hebben duurzaam werk kunnen vinden door hun eigen onderneming op 
te starten. De numerieke resultaten die volgen getuigen hiervan!

De aanpak van JobYourself wint jaar na jaar het vertrouwen van een steeds 
groter aantal ondernemers, werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, partners 
en vrijwilligers. 

JobYourself werkt samen met de overheid, Brusselse verenigingen toegeweid 
aan	de	zelfcreatie	van	werk	en	private	partners,	om	de	behoeften	te	identifi	-
ceren	en	effi	ciënte	begeleidingsoplossingen	te	bedenken	om	op	bescheiden	
wijze en op lokale schaal een locaal en duurzaam economisch weefsel op te 
kunnen bouwen. 

Het coöperatief model is meer dan ooit actueel en de Brusselse activiteitencoö-
peraties,	Bruxelles-Emergences	en	DEBUuT,	vormen	originele	en	effi	ciënte	struc-
turen die betrouwbare alternatieven bieden voor creatie van tewerkstelling.

 

Joël Beeckman
Directeur-generaal

edito

Jean-Olivier Collinet

Gedelegeerd Bestuurder

Noël Van Robaeys

Mede-Voorzitter

Geen activiteitencoöperatie zonder 

(JYB) de vzw is die de twee enige Brusselse 

Joël BeeckmanDirecteur-generaal
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Waarden en missies

De missie van JobYourself, Bruxelles-Emergences en DEBUuT, ondernemingen 
van sociale economie, is de volgende: werkzoekenden en OCMW uitkerings-
ontvangers die dragers zijn van een bedrijfsproject in staat stellen om hun  
project te testen en te ontwikkelen in een gestructureerd en veilig kader. Dit 
wordt met name vertaald in individuele en collectieve begeleidingsdiensten. 

Deze 3 structuren zijn gericht op het creëren van een evenwicht tussen 
verantwoordelijkheid, vrijheid en solidariteit. Hun doel is een impact te hebben 
op het Brusselse socio-economische leven en bij te dragen aan: 
 I  het verbeteren van de levenskwaliteit;
 I  het verminderen van sociale ongelijkheid;
 I  het stimuleren van coöperatie;
 I   het bestrijden van armoede en onzekerheid door duurzame tewerkstel-

ling te creëren.

Structuur van de groep

De vzw JobYourself is gecreëerd op 4 juni 2010 op initiatief van de twee Brusselse 
activiteitencoöperaties Bruxelles Emergences scrl fs en DEBUuT scrl fs. 

Ziehier de medewerkers et leden van deze 3 structuren in 2012: 

Algemene Vergadering
De Algemene Vergaderingen van de 3 structuren verlopen op hetzelfde mo-
ment, gedurende de maand mei.

Raad van Bestuur
De Raden van Bestuur van de 3 structuren vinden samen plaats om de twee 
maanden, in de burelen van JobYourself. Alle agendapunten voorgesteld door de 
Gedelegeerd Bestuurder en de Directeur-generaal worden er behandeld. Deze 
vergaderingen zijn het voorwerp van een apart verslag voor elk van deze structuren.   

De Raden van Bestuur bestaan uit:

 

Directiecomité
Het Comite bestaat uit de voorzitters, enkele geselecteerde beheerders en de 
directie. Hij komt om de twee maanden samen. De te behandelen onderwer-
pen voor de Raad van Bestuur worden er voorbereid. 

De JYB groep

BRUXELLES EMERGENCES DEBUUT JOBYOURSELF

SDRB Credal Bruxelles Emergences

MLE Forest De Overmolen DEBUuT

Dansaert Centrum Ehsal Beeckman Joël 

Partnerdorp Hefboom Collinet Jean-Olivier 

Euclides Syntra Decleire Janaki

Credal Trividend Fornoville Bernard 

De Keuleneer Eric Monbaliu Filip Rottiers Jan

Beeckman Joël Teugels Herwig

De Wasseige Michel D'Hoine Françoise

BRUXELLES EMERGENCES DEBUUT JOBYOURSELF

Chapelle Grégor  
(afgetreden) 

Van Robaeys Noël Van Robaeys Noël

Collinet Jean-Olivier Van den Bogaert 
Antoine

Collinet Jean Olivier

Decleire Janaki Vangermeersch Sigurd Decleire Janaki

De Keyser Franz Van den Bogaert 
Antoine

Itschert Philippe Cahen Marion

Piloy Luc

Renier Pierre
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Het JYB-team
Het team van de JobYourself groep bestaat vandaag uit 23 personen die 
werken in de 3 structuren van de groep. 

Verdeeld in 4 afdelingen, waakt het team van JobYourself dagelijks over 
het goede beheer van het bedrijf, in het bijzonder de verwelkoming en de 
begeleiding van de kandidaat-ondernemers. begeleiding van de kandidaat-ondernemers. 

Directie: 3 personen van links naar rechts

Jean-Olivier Collinet – Gedelegeerd bestuurder

Filip Monbaliu – Directeur van Coaching-Mentoring, 

Joël Beeckman – Directeur-generaal 

Boekhouding: 4 personen van links naar rechts
Ikram Merchani – Dienst boekhoudingJean-Laurent Leroy – Dienst boekhoudingNatalia Vassileva – Ondersteuning boekhouding
Axel	Leleux	–	Verantwoordelijke	boekhouding	en	fi	nance

Filip Monbaliu – Directeur van Coaching-Mentoring, 

Administratie: 6 personen van links naar rechtsIlham Atigui – SecretariaatGuillaine Goosse – Verantwoordelijke voor communicatie en projecten
Françoise Stas – Human ResourcesJoseph Mbuyi – SecretariaatNathalie Jeudy – Directie-assistenteNatalia Vassileva – Administratieve ondersteuning

Axel	Leleux	–	Verantwoordelijke	boekhouding	en	fi	nance

Coaching: 11 personen van links naar rechts

Filip Monbaliu – Directeur van Coaching-Mentoring

Solange Mattalon – Directieassistente Coaching-Mentoring 

Stéphane Visentini – Coach-Mentor voor het W* Park Alsemberg

Sophie Magner die Weitte – Coach-Mentor

Julie Poncin – Coach-Mentor voor het W* Bloemenhof

Françoise D’Hoine – Coach-Mentor

François-Xavier Randour – Coach-Mentor

Claire Liebmann – Coach-Mentor voor het W* Historisch Koekelberg

Raphaël Guilbert – Coach-Mentor voor het W* Bloemenhof

Valentine Dumont-Mauchard – Coach-Mentor

Tina Donadieu – Coach-Mentor

Nadine Minampala is afwezig op deze foto. * Wijkcontract
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Diensten van de JYB groep

De begeleiding bij JobYourself bestaat uit meerdere stappen, waarover hieronder 
meer uitleg wordt gegeven: 

Begeleiding
 

  

  NIEUW! Elke persoon die een project wenst te ontwikkelen mag 
zich inschrijven voor een eerste afspraak van 20 minuten met een 
Coach-Mentor die de werkzoekenden die hun eigen activiteit 
wensen te starten ontvangt, naar hen luistert en hen aanmoedigt. 

  De algemene informatiesessies zijn een verplichte stap voor elke 
persoon die geïnteresseerd is in de begeleiding aangeboden door 
JobYourself. Iedere week worden er meerdere sessies gepland in 
verschillende gemeentes van Brussel (Vorst, Sint-Gillis, Ukkel, Elsene, 
Sint-Joost, Sint-Pieters-Woluwe, Anderlecht en Koekelberg). 

  

560u
Ondersteunings-
groepen5055u

Individuele 
coachingActiviteiten

INFORMATIE VOORBEREIDING (6 maanden max) TEST (18 maanden max) LANCERING

PRÉPA
PRÉPA

Verkoops-
technieken

Ondersteunings-
groepen

Business Plan

Marktstudie

WorkshopsCoaching

Facturatie met het BTW 
nummer van de coöperatie

Behoud van 
de uitkeringen

Boekhouding 
wordt verzorgd

Vrijstelling van de RVA

Productie en 
verkoop

Keuze van het 
juridisch statuut

Einde van 
de begeleiding

Club van de 
Ondernemers

Prospectie 
van klanten

Ondersteunings-
groepen

Workshops

Coaching

  Deze sessies, die 4 tot 6 keer per maand worden georganiseerd, 
brengen 12 personen samen en laten de kanditaat-ondernemers 
(KO) toe zich toe te spitsen op hun project: opstellen van de Pitch 
en de SWOT (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen), schets van 
een marktstudie… met het zicht op het eerste individuele onder-
houd met een Coach-Mentor.

  Deze eerste ontmoeting laat toe om nader kennis te maken met de 
KO en de aard van zijn project, zijn haalbaarheid en zijn slaagkansen. 
Deze	 laat	ook	toe	om	de	hoofdpunten	te	 identificeren	waar	aan	
kan worden gewerkt in individuele coaching. Dit onderhoud zal 
leiden tot het ingaan van de voorbereidingsfase of, in bepaalde 
gevallen, tot een heroriëntatie naar een structuur die beter geschikt 

De KO gebruiken deze periode om hun project te de-
finiëren:	het	een	naam	geven,	communicatiemiddelen	
ontwikkelen,	hun	diensten	en	tarieven	definiëren,	een	pros-
pectieplan uitwerken. Deze onmisbare voorbereidingsfase 

neemt 2 tot 6 maanden in beslag, naargelang het niveau van vordering van het 
project bij aankomst bij JobYourself. Gedurende deze periode beschikken de KO 
over individuele maar ook groepscoaching, dankzij de workshops en onder-
steuningsgroepen.
 

PRÉPA
PRÉPA
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4480u Workshops

  Individuele coaching: De afspraken vinden elke maand 
plaats en laten toe om de objectieven te bepalen die de 
goede economische ontwikkeling van het project zullen 
garanderen. De blik die de Coach-Mentor werpt op het 
project is essentieel want hij biedt een blik van buitenaf, 
advies, valideert de weg die reeds is afgelegd en con-
fronteert de drager met de economische realiteit. 

 
  Ondersteuningsgroepen: In parallel, worden de onderne-

mers uitgenodigd om zich in te schrijven in een ondersteu-
ningsgroep. Deze groepen, bestaande uit 8 personen en 
een facilitator, komen 1 keer per maand samen. De ener-
gie en de creativiteit die er uit voortvloeit laten toe om tal-
rijke pistes en voorstellen los te maken om elke deelnemer 
te helpen om zijn project concreet te maken of om hem 
te laten vooruitgaan.

  

  Workshops: De begeleiding bedraagt ook de verplichting 
om deel te nemen aan bepaalde workshops: Projectma-
nagement, Boekhouding, Verkoopstechnieken,… die on-
misbaar zijn om de eigen ondernemerscapaciteiten en 
slaagkansen te verhogen. In het kader van het ACTIRIS pro-
gramma, werd een voorbereiding tot het examen van basis 
boekhouden op poten gesteld.  

INFORMATIE VOORBEREIDING (6 maanden max) TEST (18 maanden max) LANCERING

PRÉPA
PRÉPA

Verkoops-
technieken

Ondersteunings-
groepen

Business Plan

Marktstudie

WorkshopsCoaching

Facturatie met het BTW 
nummer van de coöperatie

Behoud van 
de uitkeringen

Boekhouding 
wordt verzorgd

Vrijstelling van de RVA

Productie en 
verkoop

Keuze van het 
juridisch statuut

Einde van 
de begeleiding

Club van de 
Ondernemers

Prospectie 
van klanten

Ondersteunings-
groepen

Workshops

Coaching

Na	 afloop	 van	 het	 Voorbereidingsparcours	 (Parcours	
PRÉPA), is het project van de KO rijp. Deze is klaar om 
over te gaan tot productie en om te factureren aan 
zijn klanten. Hij mag dan op legale manier werken en  
beschikken over het boekhoudkundig en analytisch  

beheer van de activiteitencoöperaties. Deze lenen hem hun BTW en onderne-
mingsnummer, om hem toe te laten aan zijn klanten te factureren en toch zijn  
sociale uitkeringen te behouden. Tijdens het Test-parcours (Parcours TEST), blijft de 
KO genieten van de individuele en collectieve begeleiding, en daar komt de  
opvolging van de rekeningen door de dienst boekhouding bij. Maandelijkse 
rekeninguittreksels, die worden geanalyseerd tijdens de individuele afspraken, 
laten elke KO toe de evolutie van zijn eigen activiteit op te volgen: kosten,  
producten, schuld, klantenkrediet, bedrag in de bank. Dit boekhoudkundige 
hulpmiddel	is	zeer	waardevol	want	hij	 laat	toe	een	sterk	financieel	plan	op	te	
stellen, gebaseerd op een reële test en niet op hypothetische scenario’s. 

JobYourself heeft als missie de kandidaat-ondernemers 
te leiden naar een positieve uitstroom na hun bege-
leiding: lancering van hun activiteit als zelfstandige in 
hoofdberoep of bijberoep, intrede in een werkcoöpe-
ratie of terugkeer naar een job als werknemer. Dankzij 

een samenwerking tussen JYB en Actiris, werd de begeleiding versterkt door 
een evaluatie van de competenties en een heroriënteringsdienst die wordt  
aangeboden aan alle kandidaten wiens project niet genoeg vordert, en aan al 
diegenen die hun zelfvertrouwen of motivatie verloren hebben om hun project 
tot een goed eind te brengen. 

1.203.873 € Omzet gegenereerd 
door de KO in 2012
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Resultaten en statistieken

Kandidaat-ondernemers

 IN 2012 

Profi	el

 LEEFTIJD 

 GESLACHT   POSITIEVE UITSTROOM  DYNAMISCHE HERORIËNTATIE 

Mannen

Vrouwen

42%

58%

46 36 32 heroriëntatiescreaties 
van onder-
nemingen

terugkeer 
naar job 
als loont-
rekkende

Intredes in TEST

Intredes in PRÉPA

Personen in 90' PROFIL

Personen in 150' FOCUS

Personen in 120' INFO

1134

99
176

462

294

1134

99

176

0 5 10 15 20 25

1134

15%    20 tot 30 jaar

22%    30 tot 35 jaar

19%    35 tot 40 jaar

18%    40 tot 45 jaar

16%    45 tot 50 jaar

10%    50 jaar en meer
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e

ft
ijd

Percentage
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 GESLACHT  

34%
Universitairen

19%
Lager 

secundaironderwijs

16%Hoger 
secundair 
onderwijs

18%
Hoger onderwijs 

korte type

8%
Hoger 

onderwijs 
lange type

5% Andere

1134

99

176

0 20 40 60 80 100

Volledige vergoede werkloze

Sociale uitkeringsontvanger

Gedeeltelijk vergoede werkloze

Niet vergoede werkzoekende

6%

3%

5%

86%
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Percentage

 STUDIENIVEAU 

 BURGERLIJKE STAND 

Weduwe/Weduwnaar

Getrouwd

Gescheiden

Samenwonend

Vrijgezel

16%

18% 53%

12%

1%

 DOELPUBLIEK 

 SECTOR VAN DE ACTIVITEIT 

2% Artiest

9% Ambacht en kleine ambacht

9% Bouw

38% Consultancy

6% Horeca

6% Paramedische sector

11% Hulp-relaties

26% Gezondheid/Schoonheid/Welzijn

9% Diensten aan ondernemingen

6% Diensten aan personen

5% Administratieve diensten

1% Diensten voor kinderen
8% Onderhoudsdiensten

11% Informaticadienten

2% Logistieke diensten

2% Technische diensten

24% Commerciële activiteiten
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Getuigenissen van de kandidaat-ondernemers

Na enkele jaren ervaring in marketing en reclame, heeft Olivia Geerinckx, 
een jonge nederlandstalige van 37 jaar, zich in 2011 gestort in een nieuw 
avontuur: ze heeft een project voor zwangere vrouwen gestart, « Baby Soon 
Planner ». Ze biedt haar hulp aan voor de voorbereiding voor de komst van 
een baby. Haar diensten gaan van de opmaak van de geboortekaartjes tot 
de zoektocht naar een crèche, via de decoratie van de babykamer en de 
administratieve formaliteiten. Deze diensten kent ze perfect, want ze heeft 
haar projectvoorbereiding bij de activiteitencoöperatie DEBUuT moeten 
onderbreken. De oorzaak? De geboorte van haar 3e kind.

Tegenwoordig is het niet zo vanzelfsprekend om te 
leven van je passie. Het is nochtans de uitdaging die 
Eric, 56 jaar, is aangegaan! Hij is verzot op geschiedenis 
sinds zijn jonge jaren, en heeft altijd geïnvesteerd in dit 
domein, wat hem onder andere geleid heeft tot het 
opnemen van de rol van President van de Brusselse 
Geschiedeniscirkel. Eric, die overloopt van projecten 
en permanent actief is, biedt zijn kennis vandaag 
onder steeds verschillende vormen aan: geleide bezoeken, 
conferenties, tentoonstellingen, herdenkingen, boeken, strips, enz.
Wat van zijn leven een mooi verhaal maakt....

Olivia GEERINCKX

Baby Soon Planner

« Dankzij de steun van mijn omgeving en van JobYourself, voel ik me 
klaar en vol vertrouwen om de grote stap te zetten... Ik heb veel geleerd 
dankzij JobYourself. De individuele coaching heeft me toegelaten om 
afstand te nemen ten opzichte van mijn project en van hem goed te 
defi niëren om hem beter te ontwikkelen. En de groepscoaching heeft 
me veel ideeën gegeven, dankzij de vele uitwisselingen met de andere 
leden van de ondersteuningsgroep. Ten slotte heeft de brede waaier 
workshops (boekhouden, prospectie, projectmanagement ...) me veel 
nieuwe tools aangereikt om te starten als zelfstandige. Hartelijk dank. »

http://www.babysoonplanner.be/

« Mijn project «pages d’Histoire» vordert goed. Om eerlijk te zijn, ik 
was sinds enkele maanden werkloos (te lang naar mijn zin) toen ik 
toevallig hoorde van het bestaan van «JobYourself» via de «tribune 
de Bruxelles». Ik ben er in geslaagd om, dankzij een breed netwerk 
van contacten, mijn coach te overtuigen dat mijn project realistisch 
was. Ik heb vandaag een passie (de geschiedenis van Brussel) kunnen 
omzetten in een job, wat heel motiverend is. Daarenboven heb ik echt 
niet de indruk van te werken, wat echt een luxe is, terwijl mijn werkuren 
er wel staan. Mijn prioriteit is zowel eenvoudig als complex: mij laten 
kennen. Wat de coöperatie mij heeft bijgebracht? Het antwoord is 
eenvoudig en direct: ik ben 56 en dus... ik heb mijn zelfvertrouwen 
teruggevonden ! »

http://www.pagesdhistoire.be/

Éric DEMARBAIX « Pages d’Histoire »

97 KO In PRÉPA Parcours 
op 31/12/12
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Ona-studio is een agentschap voor visuele com-
municatie, maar vooral ook een teamproject: 
een dynamisch duo, bestaande uit Gaetano 
en Alexandros. Beiden zijn autodidact en heel 
onafhankelijk. Maar één ding verbindt hen: de 
ambitie om een bedrijf op te starten, een merk 
en een naam op te bouwen: Ona-studio. Zowel 
polyvalent als complementair, verdelen ze zich de 
verantwoordelijkheden. Gaetano zorgt meer voor de commerciële aspecten 
en	Alexandros	 voor	de	creatie.	 In	 synergie	werken	 ze	dus	bijzonder	effi	ciënt.	
Het bewijs: ze zijn in oktober 2012 in test gegaan en hun activiteit ontwikkelt zich 
op zeer veelbelovende wijze. Ona-studio biedt volgende diensten aan: visuele 
identiteit,	web	oplossingen,	referencering,	E-commerce,	fotografi	e	et	belettering.

Jamal Boutouil is in de coöperatie DEBUuT 
binnengetreden in januari 2011. Hij was heel 
competent in zijn vak (elektronica, informatica), 
maar introvert, en er ontbrak hem zelfvertrouwen 
en commercieel gevoel. Vandaag voelt hij zich veel meer op zijn 
gemak	om	te	prospecteren:	hij	heeft	zijn	profi	el	«minder	technisch»	gemaakt,	hij	
is een partner van hoge kwaliteit geworden voor menig zelfstandigen, TPEs en 
Vzws die beroep doen op zijn diensten, zowel om hun informatica-problemen 
te	identifi	ceren	als	om	hun	telefoon-	of	internetbudget	te	optimaliseren	of	om	
een nieuw computerpark, nieuwe servers, telefooncentrales of systemen van 
videobewaking te installeren.

« Onze samenwerking verloopt heel vlot; ze brengt ons dag na dag 
heel veel motivatie en steun. We werken nu al sinds enkele maanden 
aan het project Ona-studio. Dit heeft ons in staat gesteld om ons team 
nog dichter bij elkaar te brengen, ons te organiseren, de taken goed te 
verdelen en een groepsgeest te behouden in alle omstandigheden. »

http://www.ona-studio.com/

« Ik heb iets essentieel geleerd dankzij DEBUut en mijn coach: opnieuw 
leren om zelfvertrouwen te hebben, een gevoel dat ik al geruime tijd 
verloren had.. Laten we niet vergeten dat langdurig werkloos zijn wordt 
ervaren als een vreselijke faling. In het begin heb ik het trouwens heel 
moeilijk gehad om tegen mijn klanten te zeggen... Ik ben ondernemer! 
Ik maak nu weer voorzichtig contact met succes en keer de rug aan 
faling... Dit is mijn nieuwe missie ! »

http://www.easyconnect.be/

Neele Dehoux ontwikkelt haar activiteit van 
naturopaat bij Bruxelles-Emergences.
Gesterkt door eerdere ervaring, heeft Neele 
niet geaarzeld om in eerste instantie haar copy-
writing en sprekersdiensten aan te bieden aan 
verscheidene bedrijven en professionele con-
tacten actief in het domein van gezondheid, 
om haar kernactiviteit daarna te verstevigen. 
Met haar luisterend oor en professionalisme 
heeft ze een heel dynamisch netwerk van voor-
schrijvers opgebouwd... 

Neele DEHOUX – Naturopatische 

gezondheidsterapeut 

« Na een test van een jaar, vloeit de vraag aan een regelmatig 
ritme, vanuit verscheidene netwerken die ik heb opgebouwd via 
mijn persoonlijke contacten in de sector van gezondheid, welzijn en 
psychisch en emotioneel evenwicht. Alles verloopt op dit moment 
exact zoals ik het wou. Mijn werkschema en de inhoud van mijn 
werk zijn in overeenstemming met mijn wensen en verwachtingen. 
De coöperatie heeft me de kans gegeven te starten zonder eigen 
fi nanciële middelen. »

http://www.naturopathie-holistique.be/

Gaetano INTRIGILLO & 

Alexandros NIKOPOULOS 

« ONA-STUDIO »

99 KO In TEST Parcours 
op 31/12/12

Jamal BoutouilEasyconnect
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Hulp bij de creatie van je eigen werk (Ace)  

Sinds 2011 is JobYourself partner van Actiris in het kader van het ACE programma 
van	hulp	bij	de	creatie	van	je	eigen	werk,	gefi	nancierd	door	het	Sociaal	Europees	
Fonds. Dankzij deze samenwerking, heeft Yourself zijn begeleidingsdiensten 
kunnen	uitbreiden	naar	een	meer	kwetsbare	doelgroep	(zonder	kwalifi	caties,	
werkloos sinds meer dan 2 jaar…) die een ondernemingsproject wenst te starten. 
Dit project laat toe om een meer doorgedreven steun te bieden aan deze 
projectdragers, met inbegrip van zelfvertrouwen en motivatie, de ontwikkeling 
van hun competenties en hun netwerk… zodat ze eindelijk hun eigen job 
kunnen creëren of er één kunnen vinden dankzij een betere positionering op 
de arbeidsmarkt. 

Daarenboven heeft JobYourself, in het kader van dit programma, nieuwe 
begeleidingstools kunnen opstellen voor de zelfcreatie van werk, zoals het 
competentierapport, lessen in basis boekhouden en 
dynamische heroriëntatie van diegenen wiens project 
geen vruchten afwerpt. 

Tenslotte komen de ACE operatoren regelmatig 
samen om hun acties te coördineren en om hun 
ondersteuningstools tot zelfcreatie van werk te delen.

Wijkcontracten 

Het objectief van de Wijkcontracten - revitalisatieprogramma’s geïnitieerd door 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en uitgevoerd in meerdere kwetsbare wijken in 
samenwerking met de gemeentes – is een wijk duurzaam te versterken en het 
leefkader van de inwoners te verbeteren door huisvesting te creëren, en door 
de openbare ruimten herinterichten, door de gemeenschappelijke werktuigen 
te versterken, door de commerciële ruimtes te ontwikkelen en door sociale en 
economische initiatieven op te richten. 

2012 is een belangrijk jaar geweest voor JobYourself want een deel van het 
socio-economisch luik van 3 Wijkcontracten werd hen toevertrouwd: Park 
Alsemberg in Sint-Gillis, Bloemenhof in Brussel-Stad en Historisch Koekelberg. 

Sinds 2012 zijn Coach-Mentors van JobYourself speciaal toegewijd aan deze 
buurten: 1 in Sint-Gillis, 1 in Koekelberg en 2 in Bloemenhof.

Gezien de moeilijke socio-economische context en het hoge werkloosheid-
spercentage onder de bevolking van deze buurten, gaat het project van 
JobYourself een belangrijke uitdaging aan van socio-professionele integratie 
(SPI) wat betreft zelfcreatie van werk, door een aanvullende begeleidingsdienst 
aan te bieden die complementair is aan deze aangeboden door de lokale 
organismen van hulp voor tewerkstelling. 

In het kader van elk van deze projecten werkt JobYourself samen met diverse 
organisaties om de complementariteit van de SPI diensten te optimaliseren: 
geografi	sche	 groepering,	 diepgaande	 kennis	 van	 de	 gemeenschappelijke	
diensten	 en	 nauwe	 samenwerking	 voor	 een	 effi	ciënte	 en	 gecoördineerde	
oriëntering van de werkzoekenden en OCMW uitkeringsontvangers.

 «JYB@JAF» (Bloemenhof) 
Twee Coach-Mentors van JYB werden speciaal toegewijd aan dit Wijkcontract: 
Julie Poncin en Raphaël Guilbert. In het kader daarvan, werkt JobYourself 
samen met het Opleidings- en jobhuis van Brussel-Stad (MEF), die gericht is op de 
promotie en ontwikkeling van activiteiten rond de thematiek van tewerkstelling 
en opleiding. Haar rol in het kader van JYB@JAF (Bloemenhof) is de diensten van 
JobYourself	actief	te	promoten	bij	werkzoekenden	met	een	ondernemersprofi	el	
die afkomstig zijn uit de buurt en de tewerkstellings- 
en opleidingspartners te sensibiliseren voor de rele-
vantie van het project. Promotionele documenten 
werden	specifi	ek	ontwikkeld	voor	JYB.

Julie Poncin et Raphaël Guilbert

Coaches-Mentors

3 Wijkcontracten
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 « Ondernemen in Koekelberg » 
Voor dit project van 2012-2015, werkt Claire 
Liebmann, Coach van JobYourself, samen 
met 3 organismen. De dienst tewerkstelling 
van Koekelberg zorgt voor een deel van de 
communicatie en de sensibilisering (contact 
met de werkzoekenden en oriëntatie van de 
potentiële projectdragers naar JobYourself), 
cap Mens-Wetenschappen levert de mentor-
ondernemers die hun raad geven aan de 
dragers van ondernemingsprojecten die hun activiteit hebben 
gelanceerd sinds minder dan 3 jaar, en de ucm Brussel biedt diensten aan 
de	 toekomstige	 starters:	 zoeken	van	 fi	nanciering,	 lancering	van	de	activiteit,	
administratieve stappen en advies.  

  « JYB@Alsemberg Park » 
In het kader van dit Wijkcontract werkt JobYourself in nauwe samenwerking met 

Partnerdorp en het Jobhuis van Sint-Gillis, die een 
belangrijke rol spelen van informatie en contact. 
Stéphane Visentini, Coach-Mentor, heeft zich kunnen 
installeren in de lokalen van Partnerdorp om in prioriteit 
de werkzoekenden en uitkeringsontvangers van het 
OCMW te kunnen ontvangen die in de omgeving 
van de « Alsemberg Park » buurt wonen. Het Jobhuis 
van Sint-Gillis heeft haar zalen ter beschikking 
gesteld van JobYourself voor maandelijkse groeps-
informatiesessies.	Specifi	eke	fl	yers	en	affi	ches	zijn	ook	
gecreëerd voor dit Wijkcontract.  

Resultaten
De Coach-Mentors toegewijd aan de Wijkcontracten organiseren individuele en 
groeps-sessies voor de toekomstige ondernemers in deze buurten. Daarenboven 
hebben	ze	specifi	eke	activiteiten	gelinkt	aan	hun	problematiek.	Het	is	namelijk	
zo dat de « klassieke » procedure van JobYourself de begeleiding voorziet van 
ondernemers du reeds een echt project hebben om op te starten, en in deze 
« wijken », zijn er maar weinig werkzoekenden en OCMW uitkeringsontvangers 

die van in het begin een echt ondernemersproject hebben. Het gaat hier 
eerder om wat men noemt « ondernemers uit noodzaak ». Daarnaast durven 
slechts weinigen onder hen zich het avontuur van het ondernemerschap 
aan te gaan, uit angst om het niet goed te doen, geen steun te krijgen, de 
middelen niet te hebben of omdat ze denken dat deze stap niet voor hen is 
weggelegd,… De Coach-Mentors hebben hun werkwijze dus aangepast en 
nieuwe begeleidingshulpmiddelen ontwikkeld. 

In plaats van de geïnteresseerden direct uit te nodigen voor een sessie 120’INFO, 
richten ze zich op voorhand direct naar hen en gaan ze ontmoeten daar waar 
ze zijn in plaats van ze uit te nodigen ons te vervoegen… En ze luisteren naar hen. 
Ludieke activiteiten worden georganiseerd om dit publiek te sensibiliseren voor 
het concept van ondernemerschap. We kunnen bijvoorbeeld de workshops 
« Mijn leven boosten » noemen, die er op gericht is de ontmoette personen een 
actievere rol te geven in hun eigen leven. 

Gedurende deze workshops helpen de Coach-Mentors de deelnemers om 
vertrouwen te krijgen in hun competentie, en opnieuw vertrouwen te krijgen 
in hun capaciteiten om uit de miserie te geraken, om « ondernemer van hun 
eigen leven » te worden, zodanig dat ze daarna het « klassieke » JobYourself 
begeleidingsparcours kunnen integreren.

Claire Liebmann – Coach-Mentor et Stéphane Vrebos – Chargé de communication de 
la commune de Koekelberg

Stéphane Visentini – Coach-

Mentor et Jacky Bruno – 

Candidat entrepreneur

800 Personen geïnformeerd in het 
kader van de Wijkcontracten
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Salons en Beurzen

JobYourself heeft actief deelgenomen aan een vijftiental salons en jobbeurzen 
in 2012: de Joblente van Sint-Pieters-Woluwe waar JYB een 120’ INFO sessie 
en 2 150’ FOCUS sessies heeft aangeboden; de Jobbeurs van Ukkel; het 
Salon Ondernemen; Dag van de Zelfstandige van Sint-Gillis; de Dag van de 
Werkgelegenheid van Vorst; het Opleidingssalon van Brussel-Stad; de Jobbeurs 
van Jette; het Salon LEAD (ondernemers komende uit de diversiteit); het ON 
Forum van de ULB; de Werkweek georganiseerd door Actiris; Job Contact 
Actiris; de Jobbeurs van Schaarbeek; het Burgerfestival Bruxitizen; Paspoort voor 
tewerkstelling van Koekelberg. 

In totaal zijn meer dan 350 personen geïnformeerd en gesensibiliseerd geduren-
de deze dagen.

Conferenties en evenementen

Drie belangrijke evenementen hebben JobYourself getekend in 2012:

8 maart 2012:
Ter gelegenheid van de Internationale dag 
van de Vrouw, hebben de Eerste Minister, Elio 
Di Rupo, en de Minister van Tewerkstelling 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Benoit Cerexhe, JobYourself vervoegd om 
de vrouwelijke ondernemers te eren: 3 van 
hen hebben uit handen van de Eerste Minister een solidariteitsbeurs ontvangen 
om ze te helpen om hun project te ontwikkelen. Een beurs van 5000 euro 
werd toegekend aan Colette Fort (duurzame ontwikkeling) en twee beurzen 
van	 1000	 euro	werden	 toegekend	 aan	 Emilie	 Danchin	 (fotografie)	 en	Marie	
Vandenberghe (diëtiste). De keuze van deze 3 kandidates werd gemotiveerd 
door het originele, duurzame, sociale en/of vernieuwende aspect van hun 
aanpak, de passie voor hun vak en de investering in hun project. 

JobYourself heeft in 2012 meer dan 40% vrouwen begeleid, en zo bijgedragen 
aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in deze acties van ondersteuning 
van ondernemerschap. 

evenementen 2012

Global Entrepreneurship Week (GEW):
Ter gelegenheid van de eerste Belgische editie heeft het comité van de GEW 
McKinsey, l’ABE, Solvay Entrepreneurs en JobYourself verzameld door een 
matinee te organiseren die geweid was aan het zelf creëren van werk. 

De GEW vormt een evenement van groot belang, georganiseerd rond innovatie 
en creatie van werk: 24 000 partners bieden er meer dan 37 000 activiteiten aan 
bijna 7 miljoen mensen in 123 deelnemende landen.

Op vrijdag 16 november 2012, hebben 12 ondernemers van JobYourself de kans 
gekregen om ervaren consultants te ontmoeten gedurende 30 minuten, en 
hun alle nodige vragen te stellen om te vorderen in hun ondernemingsproject. 
Deze gesprekken hebben de consultants ook in staat gesteld om innovatieve 
initiatieven te ontdekken.

Ziehier de getuigenis van een van de deelneemsters:

Gezien het grote succes van deze eerste editie, zal deze ervaring opnieuw 
plaatsvinden in 2013 en 4 nieuwe edities zijn nu reeds gepland.  

« De kwaliteit van de organisatie, van de verschillende sprekers en 
de algemene sfeer hebben van deze matinee een moment van zeer 
rijke uitwisselingen gemaakt op alle vlak (bedenkingen, vragen, 
antwoorden, suggesties).
De uitwisselingen die ik heb gehad met mijn gesprekspartner stoppen 
hier niet en ik ga hem opnieuw contacteren wanneer ik wat verder sta 
in mijn plan. Ik ben dus zeer dankbaar dat u mij de kans hebt gegeven 
om deel te nemen aan dit evenement. »

7000 € Beurzen  
geschonken
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Dag voor Ondernemerschap van migranten:
Op 23 november 2012 werd de 1ste dag toegewijd aan het ondernemerschap 
van migranten georganiseerd, in samenwerking met CIRE, Start Création, 
het Agentschap Hispano-Belga en microStart. Zestig migranten hebben 
deelgenomen aan deze dag van sensibilisering en ontmoetingen met mensen 
actief op het terrein. Ze hebben getuigenissen kunnen horen van ondernemers, 
die hebben kunnen genieten van een begeleiding tot de creatie van hun 
eigen werk, en die periodes van twijfel hebben doorgemaakt voordat ze zich 
met succes gelanceerd hebben als zelfstandigen. 

JobYourself in Peru

In het kader van het internationale Jaar van de coöperaties heeft het Ministerie 
van de Productie van Peru een internationaal seminarie georganiseerd met de 
titel « Innovatie als ontwikkelingsstrategie van de coöperaties ». Het doel van 
dit evenement, gehouden in Lima op 10 en 11 december 2012, bestond erin 
succesvolle projecten uit het buitenland naar voren te brengen. 

Op vraag van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC), heeft JobYourself, 
vertegenwoordigd door Michel de Wasseige, er zijn begeleidingsdiensten 
tot zelfcreatie van werk gepresenteerd evenals de werking van de Brusselse 
terwerkstellings- en activiteitencoöperaties. Deze hebben veel belangstelling 
gewekt door hun innoverend karakter en hun socio-economische relevantie. 

Dit soort evenementen getuigt van het belang van de bestudering van best 
practices in het buitenland et van een potentieel van internationale uitstraling. 

Club van de Ondernemers

Naast de begeleiding heeft JobYourself een Club van de Ondernemers opgericht 
die het ideale kader biedt om de ontwikkeling van een ondernemingsproject 
voort te zetten. De Club verenigt vooral een gemeenschap van ondernemers 
van alle horizonnen die met passie de evolutie van hun project leven en samen 
periodes van vreugde en twijfel, inherent aan dit mooie avontuur, doormaken. 

Het is ook:

 1.    Een netwerk: partners, prospecten, voorschrijvers, potentiële leveranciers…;
 2.  Een gemeenschap voor uitwisseling van ervaringen, contacten, tools, 

best practices en andere tips…;
 3.  Een bron van opportuniteiten: coaching, opleidingen, informatie, confe-

renties, workshops, promoties…;
 4.  Een gelegenheid om zijn netwerk uit te breiden om zijn project te doen 

leven en groeien.

121 Starters ingeschreven in de Club 
van de Ondernemers



A
c

ti
v

it
ei

te
n

v
er

sl
A

g
 2

01
2

16

Creatie van de 3e activiteitencoöperatie, Baticrea

JobYourself heeft zijn contributie wensen te brengen 
aan de uitdagingen die het Brussels Hoofdstedeijk 
Gewest zich heeft gesteld: de duurzaamheid in de 

Brusselse bouwsector verbeteren en de ontwikkeling van de bouwberoepen 
ondersteunen in een « groener » perspectief om om te gaan met de 
demografische	boom	en	tezelfdertijd	de	milieudimensie	te	integreren.	

In deze context heeft JobYourself van het POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid een subsidie 
verkregen bij de lancering van een 3e activiteitencoöperatie gecentreerd rond 
duurzame bouw: Baticrea.

Deze nieuwe coöperatie zal operationeel worden in 2013: ze zal toelaten 
om bij te dragen tot de ontwikkeling van jobs in een veelbelovende sector, 
in een duurzaam perspectief, zowel vanuit een economisch als een sociaal 
(ondersteuning van de lager opgeleiden) en milieuperspectief. De begeleiding 

van de dragers van projecten die te maken hebben met de bouw zal toelaten 
om te beantwoorden aan vele aanvragen en een stevige voorbereiding te 
bieden voor het vak van ondernemer vóór de start, wat zal bijdragen aan de 
vermindering van het aantal faillissementen in de sector. 

Diversiteitsplan

In 2012 heeft JobYourself samen met Actiris een Diversiteitsplan 
opgesteld om de waarden van de vzw over te brengen in al 
haar werk- en beheerprocessen. Na de handtekening van de 
« Diversiteitscharter » in februari 2012, zijn een actieplan en een 

aanvraag tot subsidies aangevraagd bij Actiris. In 2013 zal JobYourself zich 
concentreren op de integratie van diversiteit in alle rekruteringsprocessen, 
interne en externe communicatie, werking, evaluering… om zowel binnen het 
team als naar buitenuit zijn acties ten voordele van diversiteit toe te passen. 

Crea® Methode

De Crea tools zijn ontwikkeld door het Educa team, geinitieerd door Xavier De-
poorter, oprichter van de ICHEC PME. 

Gepassioneerd door de ondernemersgeest, pedagogie en communica-
tietechnologieën heeft het team van Educa SA informatie en tools online  
geplaatst die nuttig zijn voor allen die « ondernemersacties » willen nemen en 
voor de organismen en raadgevers die ze begeleiden. 

 Diagnostiek 

Actualiteiten 2012

Groei

Lancering

Voorbereiding

Idee

 D1 D1 D1 D1 D1 D1
 Uitvinder Marketing Verkoop Financiering Logistiek Team
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In het kader van een samenwerking met Educa SA heeft JobYourself in 2012 de 
voornaamste tools van deze methode mogen testen. Bepaalde onder hen zijn 
speciaal aangepast aan de begeleiding bij JobYourself. 

In 40 minuten, geeft de Crea diagnose een objectieve en heldere visie van de 
staat van vordering van een bedrijf via 6 pijlers: uitvinder, marketing, verkoop, 
financiering,	logistiek	en	team.	Hij	duidt	ook	de	prioritaire acties aan die moeten 
worden uitgevoerd om stevig vooruit te gaan. Dit programma zal ook dienen 
voor de Loketten voor Lokale Economie en andere structuren die werken met 
dezelfde doelgroep als JobYourself. 

Studies en enquêtes 

Hogeschool Universiteit Brussel
Het doel van de studie van de HUB is de maatschappelijke impact 
te meten van de acties van JobYourself op het Brusselse socio-
economische weefsel, in het bijzonder de duurzaamheid van de 

gecreëerde ondernemingen na uittrede uit de activiteitencoöperatie. Dit project 
is des te belangrijker omdat de zelfcreatie van werk in het beheerscontract van 
Actiris verschijnt als een echte hefboom voor economische emancipatie. Deze 
studie	is	gefinancierd	door	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest,	meer	precies	het	
Brussels Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie. 
Ze bestaat uit meerdere stappen:
 1.	 	Identificatie	van	significante	indicatoren	gelinkt	aan	zelfcreatie	van	werk.	
 2.  Aanpassing van deze indicatoren aan JYB en vertaling naar het Frans.  
 3.   Test van de vragenlijst op een staal van een tiental ondernemers die 

begeleid worden door JobYourself. 
 4.   Versturen van de vragenlijst naar de ondernemers die JobYourself hebben 

verlaten in 2010, 2011, 2012 en 2013. 
 5.   Analyse van de manier waarop deze scan kan geïmplementeerd worden 

in andere zelfcreatie structuren. 
Het doel is dat vanaf 2013, elke ondernemer die via onze coöperatie zou 
willen gaan, zou deelnemen aan deze enquête op 3 sleutelmomenten van zijn 
parcours als ondernemer: 
 I Bij zijn intrede in de coöperatie
 I Bij zijn lancering als zelfstandige ondernemer 
 I 5 jaar na de creatie van zijn onderneming

European Job Mobility Laboratory
In 2012, heeft JobYourself deelgenomen aan de studie « European Job Mobility 
Laboratory », in het kader van een contract met DG-Employment van de Euro-
pese Commissie. 

In het kader van deze studie genaamd « Self-employment and entrepre-
neurship: the contribution of PES to job creation » (Werken als zelfstandige en  
ondernemerschap: de contributie van de Openbare Diensten van Tewerkstel-
ling aan werkcreatie), heeft JobYourself voor België, in het bijzonder het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de acties gepresenteerd van de Brusselse activiteiten-
coöperaties Bruxelles-Emergences en DEBUuT. 

De resultaten van deze studie zullen gepresenteerd worden in Rome op 6 en 7 
juni 2013, om er de implicaties voor het openbare beleid inzake tewerkstelling ter 
ondersteuning van zelfcreatie van werk en ondernemerschap uit te destilleren. 
JobYourself en ACTIRIS zullen er aanwezig zijn.

Studie van Solvay Business School
In het kader van haar uitstraling naar de private sector, in het bijzonder het 
mecenaat, hebben studenten van Solvay Business School een studie uitgevoerd 
over de impact van JobYourself en de zelfcreatie van werk in Brussel. De 
resultaten van deze studie zullen gepubliceerd worden in 2013 en zullen dienen 
om de strategie en de communicatie van JobYourself te voeden naar private 
mecenassen gesensibiliseerd door de maatschappelijke actie van JobYourself.
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Vrijwilligers

De groeiende interesse voor de sociale economie, de expansie van JobYourself 
en de resultaten behaald door de vzw hebben deze ertoe geleid om beroep 
te doen op vrijwilligers die een deel van hun tijd besteden aan de begeleiding 
van toekomstige ondernemers. In dit kader, worden verschillende assen van 
samenwerking op punt gesteld.  

Samenwerking met Daoust, « Parol »

Daoust a développé un programme d’Accompagnement à l’Elaboration 
d’un	Projet	 Professionnel	 spécifique,	 le	but	étant	de	construire	avec	chaque	
participant un projet professionnel en accord avec ses attentes et ses 
compétences. Dans ce cadre, une collaboration s’est créée entre JYB et Parol 
afin	de	sensibiliser	et	d’accompagner	les	candidats	souhaitant	se	lancer	dans	
la création de leur propre job.

Bamboost

Dit online platform laat de leden van de Bamboost gemeenschap toe elkaar 
te	ontmoeten	en	efficiënt	samen	te	werken.	Dit	project	kan	geïmplementeerd	
worden in diverse actiedomeinen van JobYourself, namelijk in het kader van de 
coaching en de Club van de Ondernemers…

Bamboost beantwoordt aan een echte nood want een groot aantal 
professionelen wensen hun competenties ten dienste te stellen van innoverende 
projecten maar ze hebben geen tijd om te zoeken naar het ideale project 
en relaties te creëren met de gepaste partners. Bamboost laat toe om een 
gemeenschap van leden, gebouwd rond een portefeuille van serieuze 
projecten om te ondersteunen, te integreren. 

Coworking ruimte

Coworking pleit voor samenwerking, het uitwisselen van ideeën en het delen 
van kennis. Deze gedeelde werkruimtes zijn meer en meer verspreid in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nochtans is er nog niets op punt gesteld voor 
werkzoekenden die hun eigen job wensen te creëren. De coworking ruimte 
die in constructie is in het Dansaert Centrum zal een première zijn voor onze 
hoofdstad: 120m² zijn vrijgemaakt en een dertigtal bureaus en alcoven zijn 
geïnstalleerd zodat de projectdragers kunnen telefoneren om te prospecteren. 
Transversale diensten zullen ook op punt gesteld worden zoals receptie, het 
beschikbaar maken van vergaderruimtes, een kopieerapparaat, …

Deze ruimte zal een aangepast kader bieden voor de opstart van nieuwe 
structuren. Dankzij de groepering van ondernemingen, zullen nieuwe manieren 
van samenwerking ontstaan en synergieën zullen gecreëerd worden tussen 
de verschillende « coworkers ». Van zodra de ondernemer zijn eigen bedrijf 
heeft opgestart, zal hij de coworking ruimte verlaten en plaats maken voor een 
nieuwe projectdrager.

Nieuwigheden 2013

Begeleiders 
20’ PROJET

Kandidaat-ondernemers opgeleid tot 
coaching	en	geïdentificeerd	door	onze	
Coach-Mentors. 

Mentors PRÉPA en TEST 
parcours

Vrijwillige externe consultatns. Ervaring als  
bedrijfsleider of zelfstandige.
Gevarieerde expertisedomeinen.  
Ondersteuning van de Coach-Mentors om de 
KO	te	begeleiden	op	specifieke	vragen.

Lange termijn samenwerking.

Expert – Consultant  
PRÉPA en TEST parcours

Externe vrijwilligers aangeboden door Hu-Bu 
en andere ondernemingen (Solvay,  
McKinsey...) die de KO die gecoached  
worden door onze Coach-Montors helpen op 
zeer	specifieke	punten.

Punctuele samenwerking.

1400 Objectief van aantal te  
informeren personen in 2013222 Nieuwe KO 

verwacht in 2013
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Partners

Private partner: Solvay N.V.

Het bedrijf Solvay heeft besloten haar steun te bieden aan JobYourself door de 
fi	nanciering	van	een	half-tijdse	Coach-Mentor,	toegewijd	aan	de	begeleiding	
van een kwetsbaarder publiek, en door de terbeschikkingstelling van leden 
van haar personeel. Deze opening naar de private sector is voor JobYourself 
en de KO een bron van ontwikkeling geweest. Dit mecenaat heeft toegelaten 
de acties van JYB voor de integratie van KO afkomstig uit een « kwetsbaarder » 
milieu concreet te versterken.

Openbare partners

Actiris
Naast de hoger beschreven samenwerking in het kader van het ACE 
programma, werkt JobYourself in nauwe samenwerking met Actiris, waarvan de 
doelgroep de meerderheid vormt van die van JobYourself. Zo geeft JobYourself 
informatiesessies in verschillende Brusselse agentschappen, om zo een zo breed 
mogelijk publiek te raken en om de jobconsulenten op de hoogte te houden 
van haar acties. 

OCMW
Om de samenwerking met deze structuren te versterken, hebben verscheidene 
ontmoetingen en uitwisselingen plaatsgevonden met het OCMW, waarvan het 
publiek eveneens in aanmerking komt voor een begeleiding bij JobYourself. 

Gemeentes 
JobYourself wenst haar know-how uit te breiden en haar begeleidingsdiensten 
aan te bieden op lokaal niveau, door proximiteitsagentschappen te creëren 
voor werkzoekenden en sociale uitkeringsontvangers van verschillende ge-
meentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Elsene en Ukkel: In 2012, was JobYourself aanwezig in Elsene en Ukkel in het 
kader van een samenwerking met deze twee gemeentes, respectievelijk via de 
Elsense Vzw « START CREATION » en het lokale Agentschap voor Tewerkstelling 
van Ukkel. In elke gemeente heeft een coach, die halftijds was aangenomen, 
het hele jaar door projectdragers die er leven kunnen begeleiden. 

Vorst: In 2013 zal een agentschap geïnstalleerd worden in het nieuwe Huis van 
de Tewerkstelling en Onderneming van Vorst. Één verdieping zal worden gewijd 
aan de afdeling « Ondernemen », die verschillende associaties zoals JobYourself, 
Atrium, Iles en microStart zal samenbrengen. 

Andere agentschappen: JobYourself wenst andere agentschappen te creëren 
in nieuwe gemeentes. Het is namelijk zo dat de nabijheidsagentschappen 
toelaten om direct samen te werken met spelers op het terrein, volgens het 
publiek, de behoeftes en de bijzonderheden van elke gemeente. 

Associatieve partners en partners met sociale fi naliteit
Met	een	constante	zorg	voor	effi	ciëntie	en	kwaliteit,	werkt	JobYourself	regelmatig	
in samenwerking met verschillende spelers op het vlak van tewerkstelling en 
ondernemerschap, zowel in het kader van de Wijkcontracten als haar algemeen 
actieplan. Deze synergieën laten toe om netwerken van spelers die in dezelfde 
sector werken te creëren. Deze laten toe de acties te coördineren, best practices 
uit te wisselen… en zo de resultaten ten voordele van de tewerkstelling, en in 
het bijzonder de zelfcreatie van werk te verhogen. We noemen onder andere 
het Jobhuis van Brussel Stad, het Dansaert ondernemingscentrum, Partnerdorp, 
Credal, de Loketten voor Lokale Economie (GEL), het Brussels Agentschap voor 
de Onderneming (BAO), Ceraction, Iles asbl, Euclides, etc.

Giften
JobYourself heeft voor 2012 et 2013 de toelating bekomen om de schenkers 
toe te laten een belastingsverlaging te krijgen voor de giften in geld. Elke gift, 
hetzij eenmalig of maandelijks, zal toelaten om een groter aantal kansarmen 
te begeleiden naar ondernemerschap en meer bij te dragen aan de socio-
economische ontwikkeling van onze regio. Elke persoon die interesse heeft voor 
de acties van JobYourself en bereid is de vzw te steunen met een gift van 40 € 
of meer kan ons bereiken op njeudy@jyb.be of per telefoon op het nummer 
02/256.20.74. 
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Waar kunt u ons vinden?

Onze partnersWij zijn aanwezig in de volgende gemeentes

Met de steun van 
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Elsene
Ukkel

Vorst

Sint-Gillis 

Koekelberg

Brussel-Stad

Sociale zetel JobYourself


