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2013 was voor de groep JobYourself (JYB) een recordjaar op het vlak van 
bedrijfsoprichtingen en hertewerkstellingen! 

Onze activiteit kan worden samengevat aan de hand van enkele kerncijfers. 
Met meer dan 250 begeleide werkzoekenden en 109 positieve uitstromen, 
d.w.z. een groei van meer dan 25 % ten opzichte van 2012. Het verheugt ons 
dat zelftewerkstelling steeds meer succes heeft bij de Brusselse werkzoekenden. 
JYB is ook bijzonder tevreden over de ondertekening in oktober 2013 van 
de ordonnantie betreffende de activiteitencoöperaties. Deze ordonnantie 
biedt een regelgevend kader aan de coöperaties en duurzame actie- en 
groeiperspectieven in het Brusselse Gewest. Dit jaar werd ook gekenmerkt 
door sterke communicatie- en nabijheidsacties, met de oprichting van nieuwe 
antennes die het mogelijk zullen maken om kandidaat-ondernemers nog beter 
te begeleiden. 
2014 wordt alvast synoniem van allerlei nieuwe ontwikkelingen, onder meer 
de versterking van Baticrea, de eerste coöperatie in het Brusselse Gewest die 
gespecialiseerd is in duurzame bouwberoepen. Deze nieuwe coöperatie van 
de groep JYB omvat alle beroepen uit de bouwsector met een duurzaam 
perspectief, zowel vanuit economisch, sociaal als milieu-oogpunt. 

Tot slot is het dankzij het enthousiasme en de aanhoudende inspanningen 
van de directie, het hele team en een groot aantal partners dat JYB is kunnen 
vooruitgaan en zich sterk heeft kunnen ontwikkelen, om doeltreffend te strijden 
tegen de werkloosheid in Brussel. 

Noël Van Robaeys
Voorzitter van DEBUuT

Emmanuel Everarts de Velp
Voorzitter van Baticrea

Nicolas Janssen
Voorzitter van Bruxelles-Emergences

Jean-Olivier Collinet
Gedelegeerd bestuurder

Met vernieuwde trots stel ik u het activiteitenverslag 2013 voor van de groep 
JYB. JYB is verrijkt met onze derde activiteitencoöperatie, Baticrea, specifiek 
voor bouwberoepen. 
De positieve resultaten in 2013 zijn niet alleen te danken aan het duurzame 
engagement en de niet-aflatende inzet van onze teams, coaches-mentoren en 
vrijwilligers, maar ook aan het versterkte vertrouwen van onze projectdragers. 
Zonder daarbij de financiële steun van de publieke en privéactoren te 
vergeten, die absoluut noodzakelijk is om onze activiteiten tot een goed einde 
te brengen. Het is onze opdracht om de meerwaarde van onze acties aan 
te tonen en de financiële winst die we realiseren uit de terugkeer van onze 
kandidaat-ondernemers op de arbeidsmarkt. 
Een door JYB begeleide projectdrager die na een testperiode van 12 maanden 
zijn eigen job creëert, kost de groep JYB € 7.400 per jaar, terwijl een werkloze aan 
de Staat een bedrag kost dat door het Federale Planbureau 2010/extrapolatie 
2013 geraamd wordt op € 42.996. De overheid bespaart dus aanzienlijk wanneer 
een werkloze de sociale hulpverlening verlaat na begeleiding door JYB. Dit jaar 
leverde de hertewerkstelling van de 109 door JYB begeleide ondernemers de 
Staat een besparing op van ongeveer € 4.686.600. 
Deze cijfers bewijzen het nut en de doeltreffendheid van onze acties, zonder 
de maatschappelijke impact te vergeten die JYB uitoefent, zowel op sociaal en 
economisch als op ecologisch vlak.
JYB zet haar activiteiten volop voort, om de talrijke uitdagingen inzake 
tewerkstelling nog beter aan te gaan. Ze zet zich daarbij 100 % in om meetbare 
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten te behalen voor de sociaaleconomische 
ontwikkeling van ons Gewest. Dankzij de overheids- en privé-instellingen die ons 

ondersteunen, de medewerking van onze partners 
en een goed bestuur zal JYB kunnen voldoen 

aan de voortdurend toenemende vraag naar 
begeleiding bij het zelf creëren van jobs. 

 

 Joël Beeckman
 Algemeen directeur 

Edito

Nicolas 
Janssen 

Emmanuel 
Everarts 
de Velp Jean-Olivier 

Collinet
Noël 
Van Robaeys

Joël 
Beeckman



A
C

TIV
ITE

ITE
N

V
ER

SL
A

G
 2

01
3

3

GROEP JYB 4-5
I Waarden en missie 4
I Structuur van de groep 4-5
 I AV, RvB, visiedagen  4
 I Team  5
 
ACtIVItEItEN 2013 6-15
I Diensten van de groep JYB 6
 I Baticrea  6
 I Integraal parkoers 7
 I  Begeleiding 8-9
 I  Voorstelling van enkele
  kandidaat-ondernemers (KO)  10-11
 I  Resultaten en statistieken 12-13

I  Wijkcontracten (WC) 14
 I WC “Bloemenhof”  14
 I WC “Historisch Koekelberg”  14
 I WC “Park Alsemberg” 14
 I Resultaten 2013  14
 I Mijn leven een nieuw elan geven  14
 I Bedrijfssimulatie - TurboBizz  15
 I  Samenwerking met NFTE 15

I  Ondernemersclub  15

ACtuAlItEItEN 2013 16-19
I  Prijs van de Sociale Economie 2013   16
I Bezoek van Maggie De Block   16
I Gemeentelijke antennes  16
I 20’ PROJECt  17
I Onze vrijwilligers  17
I Conclusies van de HuB-studie  17
I Communicatie 18
 I Sociale netwerken 18
 I Nieuw extranet   18
 I E-mailing Actiris  18
 I Media  18
 I Salons en Beurzen 2013  18
 I Global Enterpreneurship Week 19
 I Ashoka 19
 I Netwerkavond 19
 I Diversiteitsplan  19

VOORuItZICHtEN 2014 20-22
I Bamboost  20
I topEntrepreneur 20
I  Zelfcoaching  20
I Externe workshops  21
I tHE FlEX, Plug & Cowork 21
I Job link  22
I  WC “Bockstael” 22
I Start Support  22
I microStart 22

ONZE PARtNERS 23
I Privépartners en -steun 23
 I Pulse Foundation 23
 I Solvay NV  23
 I Umicore  23
I Overheidspartners 23
  I Actiris 23
  I De gemeenten   23
  I impulse.brussels 23
  I Lokale economieloketten (LEL’s)  23
  I Opleidingsinstellingen  23
I  Verenigingspartners, maatschappelijk  
geëngageerde partners en andere  23

I Fiscale vrijstelling voor giften 23

WAAR VINDt u ONS? 24

INHOUDSTAFEL



A
C

TIV
ITE

ITE
N

V
ER

SL
A

G
 2

01
3

4

Waarden en missie 

De groep JYB bestaat uit JobYourself vzw en de 3 Brusselse activiteitencoöperaties 
Bruxelles Emergences, DEBUuT en Baticrea, maatschappelijke ondernemingen 
voor sociale inschakeling via zelftewerkstelling. De groep wil werkzoekenden 
en OCMW-steuntrekkers die drager zijn van een ondernemingsproject, een 
collectief, structurerend en veilig kader bieden waarbinnen ze hun project 
kunnen ontwikkelen en testen, met behoud van hun sociale uitkering. 
De missie van JYB is in de eerste plaats sociaaleconomisch: de sociale 
ongelijkheid verminderen en de levenskwaliteit verbeteren door duurzame jobs 
te creëren. Deze opdracht vertaalt zich vooral in individuele en collectieve 
begeleidingsdiensten voor kandidaat-ondernemers. Die kunnen op die 
manier gedurende 18 maanden hun bedrijfsproject ontwikkelen, produceren, 
verkopen, een klantenbestand uitbouwen en een werkkapitaal verzamelen. 
De basiswaarden van JYB zijn: samenwerking, solidariteit, verantwoordelijkheid, 
respect voor diversiteit, innovatie en het streven naar duurzame ontwikkeling 
(economisch, sociaal en ecologisch). 

Structuur van de groep

I AV, RvB, visiedagen

De leden en medewerkers van de 4 structuren komen minstens één keer per 
jaar bijeen tijdens de Algemene Vergadering. 
De bestuurders vergaderen minstens 4 keer per jaar binnen de Raad van 
Bestuur. Die wordt voorbereid door het Bureau, dat vaker bijeenkomt. 
De directeurs van de groep JYB komen om de 3 weken samen in het 
Directiecomité, om de lopende projecten, de projecten in ontwikkeling en 
de te lanceren projecten te evalueren. Ze zetten daarbij de bakens uit om de 
doelstellingen te behalen die zijn vastgelegd en goedgekeurd in de Raad van 
Bestuur. 
Tot slot wordt er één à twee keer per jaar een een visiedag georganiseerd met 
de directeurs en voorzitters, om na te denken over de visie, de missie en de 
waarden van de structuur, en over de te voeren groeistrategie.

Medewerkers en leden van JobYourself, Bruxelles Emergences, DEBuut en Baticrea:

Bestuurders van JobYourself, Bruxelles Emergences, DEBuut en Baticrea: 

Groep JYB

Bruxelles Emergences DEBUuT Baticrea JobYourself

CVBA Credal Bati Groupe Bruxelles Emergences
Lokale Missie van 
Vorst De Overmolen Bruxelles Emergences DEBUuT
Dansaert Centrum EHSAL - HUB DEBUuT Jean-Olivier Collinet
Partnerdorp Syntra Brussels Joël Beeckman Janaki Decleire
Euclides Trividend Filip Monbaliu Joël Beeckman
Credal Hefboom Jean-Olivier Collinet Jan Rottiers
Eric De Keuleneer Herwig Teugels Bernard Fornoville
Joël Beeckman Filip Monbaliu
Michel De Wasseige Françoise D’Hoine

Bruxelles Emergences DEBUuT Baticrea JobYourself

Nicolas Janssen
Voorzitter

Noël Van Robaeys
Voorzitter

Emmanuel Everarts 
de Velp
Voorzitter

Nicolas Janssen
Covoorzitter

Jean-Olivier Collinet 
Gedelegeerd  
bestuurder

Jean-Olivier  
Collinet
Gedelegeerd  
bestuurder

Jean-Olivier Collinet
Gedelegeerd  
bestuurder

Noël Van Robaeys
Covoorzitter

Janaki Decleire Philippe Duhamel Nicolas Janssen Jean-Olivier Collinet
Gedelegeerd  
bestuurder

Frans De Keyser
(ontslagnemend)

Annelore Isaac Janaki Decleire

Philippe Itschert 
(ontslagnemend)

Sigurd  
Vangermeersch

Luc Piloy Marc Verhaegen

Pierre Reniers
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I team

Het team van de groep JYB bestaat vandaag uit 25 personen die actief zijn binnen de 4 
structuren van de groep. Het team is verdeeld in 4 departementen en waakt dag in dag uit 
over het goed bestuur van de onderneming, in het bijzonder de opvang en de begeleiding 
door de coaches-mentoren, terwijl het boekhoudteam zich bezighoudt met de financiële 
opvolging van de kandidaat-ondernemers. Het team van JYB krijgt versterking van gemiddeld 
6 vrijwilligers (die voorgesteld worden op p. 17). 

Jean-Olivier Collinet
Gedelegeerd bestuurder

Filip Monbaliu
Directeur Coaching-
Mentoring

Joël Beeckman
Algemeen directeur

BOEKHOuDING

DIRECtIE

Jean-laurent leroy

Claire liebmann

Alain Vandevelde

Guillaine Goosse

Raphaël Guilbert

Nathalie Jeudy

Nadine Minampala

Valentine 
Dumont-Mauchard

Ayélé Akouété

Françoise D’Hoine

Natalia Vassileva

Ikram Merchani

Sophie Magner dit Weitte

François-Xavier Randour

Barbara de Radiguès

Solange Mattalon

 Julie Poncin

Françoise Stas

Filip Monbaliu Myriam Van Wesepoel Stéphane Visentini

lisbeth Aldana de la Paz

COACHING

ADMINIStRAtIE



A
C

TIV
ITE

ITE
N

V
ER

SL
A

G
 2

01
3

6

Activiteiten 2013

Diensten van de groep JYB

I Baticrea

De groep JYB bouwde de voorbije jaren flink wat knowhow op bij de 
ondersteuning van zelftewerkstelling via de algemene activiteitencoöperaties 
Bruxelles Emergences en DEBUuT. Op 7 juni 2013 lanceerde hij zich in een 
nieuw initiatief, met de oprichting van een nieuwe activiteitencoöperatie die 
gespecialiseerd is in (ecologisch) bouwen: Baticrea.

Baticrea komt tegemoet aan een duidelijke behoefte, met name alles wat te 
maken heeft met bouwen, de kostprijs, de duurzaamheid en de milieu-impact: 
besparing op energiekosten, gebruik van duurzame en milieuvriendelijke 
materialen, renovatie en nieuwbouw, als antwoord op de bevolkingsgroei. 

Bovendien biedt Baticrea de mogelijkheid aan een kansarme, maar technisch 
onderlegde doelgroep om een bedrijfsproject uit te testen, met respect voor de 
regels binnen de bouwsector. De doelgroep in kwestie krijgt daarbij intensieve 
ondersteuning, niet alleen om hun vakcompetenties te ontwikkelen, maar ook 
om de boekhouding en de administratie te beheren. 

Baticrea stelt zich dus ten dienste van de ondernemers van morgen die hun 
bedrijfsproject willen ontwikkelen in de bouwactiviteiten die gedefinieerd 
worden in het Koninklijk Besluit van 29 januari 2007: 

1. Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten 
2. Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten 
3. Schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten 
4. Eindafwerkingsactiviteiten 
5. Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, 
klimaatregeling, gas en sanitair 
6. Elektrotechnische activiteiten 
7. ...
Baticrea is gericht op samenwerking, creativiteit en innovatie, met het 
oog op economische groei en duurzame investeringen. Tijdens het hele 
begeleidingstraject van de kandidaat-ondernemers ligt de nadruk op: 

I Het gebruik van duurzame materialen 
I Het volgen van opleidingen rond duurzame renovatie 

Naast de opleidingsinstellingen voor de bouwsector, het Wetenschappelijk 
en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, de structuren van de Alliantie 
Werkgelegenheid-Leefmilieu, de Cluster 
EcoBuild, het Referentiecentrum Bouw en de CBBH, is Baticrea er trots op 
om te kunnen rekenen op de ervaring van haar partner en medeoprichter: 
de coöperatie Bati Groupe, waarvan de verschillende vennootschappen 
gebaseerd zijn op de principes van de social-profiteconomie. 
Van renovatieprojecten tot materiaalverkoop en een studiebureau: ze streven 
allemaal naar ethischer bouwmethoden en werken uitsluitend met ecologische 
en duurzame producten. 
 

Persconferentie

Flyer
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I Integraal parkoers 

Bij de ontwikkeling van een nieuw  
project staan de kandidaat-onder-
nemers centraal. Om een zo inten-
sief mogelijke relatie met hen te 
kunnen opbouwen, moeten we kunnen  
tegemoetkomen aan hun behoeften. 

De gewoonten en verwachtingen op 
het vlak van begeleiding evolueren 
voortdurend onder invloed van het  
internet, de sociale netwerken en de 
informatiemaatschappij. 

JYB stelde zich dan ook de volgende 
vraag: hoe kunnen we een  
volledige, doeltreffende en vlotte diens-
tverlening bieden in alle fasen van het  
ondernemingsparkoers? 

Vandaar dat JYB een volledig gam-
ma oplossingen en diensten heeft  
ontwikkeld om ondernemers te helpen 
in elke fase van hun traject: voor, tijdens 
en na de oprichting van hun bedrijf,  
ongeacht hun werkomgeving (thuis, 
mobiel of in onze lokalen). 

Nabijheid, uitwisseling, doeltreffendheid 
en eenvoud: dat zijn vandaag de sleu-
telwoorden van JYB.
 

19%

WORKSHOPS
OPlEIDINGEN

StEuNGROEP

StARt SuPPORt
(2014)

INDIVIDuElE 
COACHING 

ONlINE  
COACHING 
BAMBOOSt

(p. 20)
ZElF- 

COACHING

tOP  
ENtREPRENEuR

EXtRANEt

ONDERNEMERS 
CluB

Flyer
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I Begeleiding

PRÉPA

PRÉPA

PRÉPA

Ik produceer en verkoop mijn goederen en diensten      Ik heb mijn bedrijf

Ik bereid mijn project

6 maanden MAX

18 maanden MAX
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Project idee
Zin in onderneming?

Informatie
Welke diensten zijn bij 
aangeboden?

Pitch
20’’ om zich voorstellen!

Swot
Sterkte, zwarte, kansen 
en bedreigingen met 
betrekking van uw project.

Marktstudie
Raadplegen, anticiperen,...

Ondernemende simulatie
Stelden zich in de schoen 
van een ondernemer.

E-Coaching
Advies ontvangen via een 
internetplateform.

90’ PROFIEl
Individuele afspraak met 
een coach.

Organisatie
Goed planning, de sleutel tot 
succes !

Opleidingen
De ontwikkeling van 
vaardigheden om altijd verder 
te gaan !
Steungroep
Collectieve intelligentie groep 
over specifieke kwesties.

Business Plan
De Bijbel van de ondernemer !

Werkset
Inspiratie voor elke moment.

Klanten prospectie
Telefoon, mails, deur tot deur, 
alle middelen zijn goed...

Financiering
Een geschikt microkrediet 
organisatie vienden.

Réseau
1 van 10 facteurs van succes !

Produceren
Productie van goederen 
en diensten.

Verkopen
Verkoop van goederen 
en diensten.

Coworking - tHE FlEX
Ruimte om te werken om 
idëen te delen !

Facturatie
Gebruik van BTW nummer 
van een cooöperatie.

Boekhouding
Ondersteunt met JYB.

De oprichting van een bedrijf
Op weg naar het grote 
avontuur !

Ondernemers Club
Netwerkavonden !

De mogelijke beroepen :

•  Handel (geen commerciële  
borgtocht tekening mogenlijk) ;

• HORECA behalve traiteur aan huis ;
•  Import - Export (met grote  

financiële middelen) ;
•  Project met stock of grote  

investeringen ;
•  Beroepen waarvoor de  

beroepsvereniging geeft geen 
toestemming zoals boekhouders 
en advocaten,...

Voorwaarden :

•  Iedere werkloze die ingeschreven is bij Actiris* ;
•  Wonen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest;
•  Toegang tot het beleid of verplichting de opleiding te volgen;
•  Toegang tot het beroep

Voorwaarden : 

•  Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden jonger dan 50 jaar: minstens 156 volle-
dige stempeldagen in de 18 maanden die de aanvang van de testfase 
voorafgaan ;

•  Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van 50 jaar of ouder: minstens 78 
volledige stempeldagen in de 9 maanden die de aanvang van de testfase 
voorafgaan ;

•  Sociale steuntrekkers (OCMW): ondersteuning genieten gedurende minstens 1 
dag.

Welke is de best juridisch  
statuut voor uw project?
•  Zelfstandig fysieke persoon;
• BVBA;
• NV ;
• Coöperatie ;
• Coöperatieve werkgelegenheid ;
• …

*Zie Koninklijk Besluit van 15 juni 2009 5830 Coaching 
uren 

553 deelnemers 
aan workshops
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ZE tEStEN HuN PROJECtEN

I Voorstelling van enkele Kandidaat Ondernemers

Natalie temmerman en Sybille de Chabannes
tuin Company
0495 82 07 47

Mackeson laguerre
www.lgmelec.be
0492 52 47 88

Marine Adank
www.laboitedhortense.com
0486 48 20 23

linda Martens
Methodologie coaching
0495 20 76 66

Françoise Peckstadt
Coaching en opleiding
in neurowetenschappen
0476 56 35 34

Jean-Marie Saisset
Geluidstechnicus
0495 31 01 77

Frédéric Vandensteen
Ruitenwasser
0485 08 06 03

Florian léonard
www.mimensis.be
0471 51 74 14

Sébastien Bondroit
les Vins du Colonel
0487 56 15 24

Anne-Sophie Nandancée
Voedingsdeskundige
0496 55 42 15

Christelle Résimont
www.crstyle.be
0496 94 85 61

thierno Hamidou Sy
www.webuy.be
0483 55 49 02

Frank Verstappen
Hardwarleverancier
0475 44 67 37

Guillaume Declève
Energy & Facility building
0475 69 60 92

Marjan Abadie 
www.institut-mindfulness.be
0476 517 016

Elizabeth Pakenham
Brainwave Optimization
0498 244 797

Patrizia troisi
www.soinsdesoibio.be
0488 98 61 96

150
KO in tESt 

einde 2013

116
KO in PREPA 
einde 2013 

1.947.044 €

samen- 
gevoegde 
omzetten 



A
C

TIV
ITE

ITE
N

V
ER

SL
A

G
 2

01
3

11

Boekhouding van JYB is één beetje ingewikkeld: er 
moet rekening houden met de 4 entiteiten van de 
groep JYB, maar ook van de activiteiten van alle 
ondernemers die in TEST zijn.

Deze activiteiten moeten duidelijk geïdentificeerd 
worden en vereisen het gebruik van een analytische 
boekhouding.

De boekhouders van JYB behandelen elke 
dag 30 facturen en meer dan 60 verzoeken om 
terugbetaling van professionele honoraria van de 
ondernemers in TEST. Dagelijks ze moeten beheren 
de ondernemers boekhouding. Ze doen het met 
één didactische vaardigheden naar hun diensten. 
Zodat de ondernemers kunnen hun boekhouding 
beter begrijpen. En de uitdagingen van het effectief 
beheren van hun zakelijke activiteiten. 

We werken in totale openbaarheid met onze 
ondernemers, ze ontvangen op elke moment de 
toestand van hun financiële situatie en één uitgebreide 
verklaring van hun activiteiten zodat met de hulp van 
hun coach beter beheren hun in- en uitgangen.

In 2013, we moesten 109 activiteiten accounts sluiten. 
Voor het stoppen van de rekeningen van onze eigen 
structuren. Om u te weten hoe deze afdeling wordt 
gevraagd!

ZE HEBBEN HuN EIGEN BEDRIJF OPStARt

Florian léonard
www.mimensis.be
0471 51 74 14

Sébastien Bondroit
les Vins du Colonel
0487 56 15 24

Frank Verstappen
Hardwarleverancier
0475 44 67 37

Hélène Mariage
www.landscale.be
0496 48 76 75

Jacky Bruno
Polyvalent arbeider
0493 43 60 73

Pierre Romain
www.pierreromain.pro
0495 82 20 81

Didier Vital
www.commentpayermoins
cher.be
0496 51 86 86

Jamal Boutouil
www.easyconnect.be
0485 76 28 48

Roland de le Hoye
Électricien
0475 75 38 64

Jeanette Mertens
Medische pedicures
massages
0484 05 30 07

Bernard De Jonghe
www.kotkotinthecity.be
0477 35 92 30

Pascal Duriau
www.okjarrive.be
0478 68 96 88

loïc Robert
www.lebacabloem.be
 02 511 22 10

Marjorie De laet
Panacea Divorce
0495 15 22 08

Sébastien lievens
www.mariageanniversaire.be
0470 50 79 45 

Marco tortora
loodgieter – Chauffagiste
0476 81 35 72

48
Werknemers en of 

zelfstandig  
complementairs 

61
Startende  

ondernemers  
in 2013 
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OPLEIDINGSNIVEAU

Hoger  
onderwijs van 
het lange type 

3%
Andere

LSO
13%

HSO
17%

Hoger  
onderwijs van 
het korte type

24%

33%
Universiteit

10%

I Resultaten en statistieken

Kandidaat Ondernemers (KO)

 IN 2013 

Op 283 begeleiden personen in 2013:

LEEFTIJD

GESLACHT POSITIEVE UITSTROOMTRAJECTEN : 109 POSITIEVE HERORIËNTATIES: 

61 Bedrijven

48 terugkeren 
naar loondienst

35 Heroriëntaties

53
47
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➊  Deze infosessie heeft u een antwoord gegeven om te begrijpen wie we 
zijn ?

➊  Bent u ervan overtuigd dat onze ondersteuning u kan helpen met uw 
project?

➊  Zijn de schriftelijke informaties voldoende en duidelijk? ?
➊  De presentator was duidelijk en specifiek in zijn uitleg ?
➊  Gaat u met ons verder ?
➊  Gaat u ons aanvebalen aan uw kennissen ?

TOELEIDERS VAN DE 283 KO IN 2013 

 EVALUATIE VAN DE 120’INFO 

DOELPULIEK

SECTOR VAN ACTIVITEIT

EVOLUTIE VAN DE OMZET VAN DE KO 
SINDS 2010 

29%
Van mond tot mond 

reclame

28%
Partners

19%
Actiris

➊ ➊ ➊ ➊ ➊ ➊
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Wijkcontracten (WC) 

I WC “Bloemenhof” 

Julie Poncin en Raphaël Guilbert zijn de twee 
coaches-mentoren van JYB die verantwoordelijk 
zijn voor dit Wijkcontract. Hoofdpartner is het 
Job- en Opleidingshuis van de Stad Brussel (JOH). 
Het heeft als taak de job- en opleidingspartners 
te overtuigen van het nut van dit project en de 

diensten van JYB actief te promoten bij werkzoekenden uit de wijk die een 
ondernemersprofiel hebben. 

I WC “Historisch Koekelberg”

Voor dit project 2012-2015 werkt Claire Liebmann, coach van 
JYB, onder meer samen met de Jobdienst van Koekelberg. Die 
neemt een deel van de communicatie en de sensibilisering op 
zich (contacten met werkzoekenden en doorverwijzingen van 
potentiële projectdragers naar JYB). 
Cap Sciences Humaines van zijn kant levert mentoren-

ondernemers die advies geven aan dragers van bedrijfsprojecten die minder 
dan 3 jaar geleden hun activiteit lanceerden. 

I WC “Park Alsemberg” 

JYB nam dit Wijkcontract in 2012 in handen en lanceerde 
meteen grootschalige sensibiliserings- en stimuleringsacties 
voor zelftewerkstelling, in partnerschap met Partnerdorp en het 
Jobhuis van Sint-Gillis. Doelgroep daarbij was werkzoekenden 
en OCMW-steuntrekkers uit de wijk. 

In 2013 lag de nadruk op de follow-up van de kandidaat-ondernemers en 
begeleiding bij de ontwikkeling van hun project. 

Hoewel dit WC op 31 december 2013 afliep, wilden JYB en Village Partenaire de 
duurzaamheid van dit mooie project waarborgen. Vandaar dat JYB actief zal 
blijven binnen Village Partenaire, terwijl de coach van het WC de projectdragers 
van de gemeente zal blijven begeleiden. 

I Resultaten 2013

Tijdens de eerste maanden van de Wijkcontracten stelden de teams vast dat 
het bijzonder moeilijk was om het klassieke begeleidingstraject van JYB aan te 
bieden aan het doelpubliek. De meeste personen, die we hebben ontmoet, 
hadden het immers moeilijk, zaten in een financiële noodsituatie, wilden zeer 
snel werk vinden, hadden angst voor de toekomst of moesten eerst nog andere 
problemen oplossen. In het algemeen hadden ze nood aan een beroeps- en/
of een taalopleiding (een cursus Frans). Ze waren dus nog niet klaar om zich te 
engageren voor een langetermijnproject. 
Op basis van die vaststellingen ging JYB op zoek naar concrete oplossingen 
om de doelstellingen van deze Wijkcontracten maximaal te verwezenlijken. 
Vandaar dat JYB besliste om haar acties vooral toe te spitsen op sensibilisering, 
meer doelgerichte sensibiliseringsinstrumenten te ontwikkelen en “pre-creatie”-
begeleiding aan te bieden, om op die manier het doelpubliek te bereiken in het 
prille beginstadium, zijn potentieel te valoriseren, zijn zelfvertrouwen te verhogen 
en het ervan te overtuigen dat het wel degelijk een eigen beroepsproject kan 
verwezenlijken.

JYB stippelde dan ook een parkoers uit stroomopwaarts van haar klassieke begeleiding: 
“Mijn leven een nieuw elan geven”. 

I Mijn leven een nieuw elan geven 

Het Parkoers “Mijn leven een nieuw elan geven” omvat 4 etappes:v

1  Een dag “Uit de startblokken”: een bedrijfssimulatie waarbij de deelnemers    
     in de huid kruipen van een bedrijfsleider, om een beter idee te krijgen van     
     wat daar allemaal bij komt bijken. 

2   Na deze dag krijgen de personen die interesse hebben voor het Parkoers, een 
individuele coach om de balans op te maken van de dag “Uit de startblokken” en te 
peilen naar hun motivatie voor het vervolg van het parkoers.

3   Is de deelnemer bereid om zich te engageren, dan mag hij deelnemen aan een 
8-daagse opleiding die georganiseerd wordt door Network For Training Entrepre-
neurship. Tijdens de 8ste dag stellen de kandidaten die het volledige traject hebben 
doorlopen, hun businessplan voor en krijgen ze een certificaat. 

4   Na afloop van deze fase ontmoeten de deelnemers voor de tweede keer een 
coach om de volgende stappen te bespreken: instap bij JYB, heroriëntatie naar een 
opleiding… 

Raphaël 
Guilbert

Claire 
liebmann

Stéphane 
Visentini

Julie 
Poncin

3   WC in 2013
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I Bedrijfssimulatie - turboBizz 

Om niet alleen het pu-
bliek van JYB uit de Wi-
jkcontracten, maar vanaf 
2014 ook een breder publiek 
te sensibiliseren, ontwikkelde 
JYB een bedrijfssimulatie die 
op 28 november gelanceerd 
werd tijdens de Jobbeurs in 
Koekelberg. Deze simulatie, 

TurboBizz genaamd, wil alle misvattingen over ondernemerschap uit de wereld 
helpen door de deelnemers vertrouwd te maken met de verschillende fasen 
die noodzakelijk zijn voor het zelf creëren van jobs (zelftewerkstelling). De spelers 
kruipen in de huid van een ondernemer en stellen pertinente vragen, om de 
juiste keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen met betrekking tot hun 
ondernemersactiviteiten. Ze leren ook welke competenties ze nodig hebben 
om zich te lanceren als zelfstandige, en leren die gaandeweg te ontwikkelen. 
Dit parkoers maakt hen bewust van de fasen die een project nodig heeft om te 
rijpen, en van de noodzakelijke stappen bij de oprichting en ontwikkeling van 
een bedrijf. 

I Samenwerking met NFtE 

Bij haar medewerking aan de Wijkcontracten werkt JYB samen met NFTE
Belgium, die jongeren moet stimuleren om te ondernemen. 

In het kader van “Mijn leven een nieuw elan geven”, een concept van Job 
Yourself, krijgen de geïnteresseerden een 8-daagse opleiding aangeboden van 
NFTE, vóór het klassieke begeleidingstraject van JYB. De deelnemers ontdekken 
er hun kwaliteiten en talenten, en leren die optimaal te benutten. Ze leren ook 
een idee te concretiseren en in een project te gieten, een businessplan te 
ontwikkelen en via de praktijk en de aangeleerde begrippen na te gaan of het 
ondernemersvak iets voor hen is. 

Ondernemersclub 

“Post-creatie” is altijd al een strategische uitdaging geweest voor JYB, die als 
missie heeft om een veilig en duurzaam ondernemerschap te creëren. Op basis 
van die vaststelling werd in 2008 de Ondernemersclub opgericht, met als doel 
de ondernemers in de testfase en die uit de coöperatie samen te brengen en 
hen een aantal diensten aan te bieden, zoals netwerkavonden, advies van ex-
perts, coaching tegen een zeer redelijke prijs…   

In 2013 organiseerde 
de Ondernemers-
club vijf avonden. 
Er kwam een geva-
rieerd publiek op af 
met interesse voor de 
meest uiteenlopende 
onderwerpen, zoals 
neurowetenschap-
pen, gratis webtools in 

dienst van de ondernemer, voorstelling van de diensten van 1819 (het oproep-
nummer voor ondernemers)… 
Sinds de herfst van 2013 groeide er een samenwerkingsverband, aanvankelijk 
tussen impulse.brussels en JYB, en nadien ook met andere partners zoals Atrium 
en de LEL’s (lokale economieloketten), om de avonden van de Ondernemers-
club meer uitstraling en een regionale dimensie te geven. Momenteel wordt er 
een nieuw concept van netwerkavonden uitgewerkt dat in de lente van 2014 
het licht zal zien. 
Al eind januari 2014 leverde de toenadering tussen JYB en impulse.brussels 
een avond op onder 
leiding van Bruno Wat-
tenbergh, directeur van 
IMpulse en expert in Bu-
siness Model Canvas. 
Hij kwam deze schitte-
rende tool toelichten 
aan een vijftigtal gedre-
ven ondernemers… 

 

123   Clubleden
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Prijs van de Sociale Economie 2013 

De prijs van de Sociale Economie bekroont 
elk jaar ondernemingen die gericht zijn op 
tewerkstelling. Voor de 21ste editie besliste 
de jury om de beurs van € 8.000 toe te 
kennen aan JobYourself, in de categorie 
“Gevestigde Brusselse onderneming”. 

De evaluatie is gebaseerd op 5 criteria: 
I Toepasbaarheid van de principes van de 
sociale economie 
I Jobcreatie 
I Financiële geloofwaardigheid 
I Vernieuwend karakter van een activiteit 
voor de productie van goederen of diensten 
I Besteding van de beurs 

De beurs zal gebruikt worden om steungroe-
pen op te richten. Via deze groepscoaching 
kunnen de projecten grondig aangepakt 
worden van bij de start van de begeleiding, 

dankzij ieders actieve medewerking. Maar de coaching biedt nog andere 
voordelen: de deelnemers voelen dat ze er niet alleen voor staan bij hun pro-
ject en kunnen elkaar ondersteunen, er kunnen deadlines en engagementen 
vastgelegd en nageleefd worden, ieders project kan opgevolgd worden en er 
kan genetwerkt worden.

Bezoek van Maggie De Block 

Op 24 juni bracht mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, een bezoek aan 
JYB en nam ze deel aan een rondetafel met als titel “Uit het OCMW geraken 
door zijn eigen job te creëren”. 
JYB lichtte haar begeleidingsmaatregelen toe op het vlak van zelftewerkstelling, 
en twee kandidaat-ondernemers uit het OCMW stelden hun activiteit voor die 

Actualiteiten 2013

getest werd binnen JYB:
I   Didier Vital gaf uitleg bij zijn activiteit als handelsvertegenwoordiger;
I    Liliane Ralifara schetste haar project rond de import en distributie van 

etherische oliën uit Madagaskar.

De aanwezigheid en interessse van Maggie De Block waren voor JYB een extra 
motivatie om nog meer sensibiliseringsacties te organiseren voor deze specifieke 
doelgroep, met name personen die uit de kansarmoede willen geraken door 
hun eigen baan te creëren.

Gemeentelijke antennes

JYB stelde de afgelopen jaren vast dat nabijheid een sleutelfactor is om 
kansarmen te stimuleren om hun eigen job te creëren. 
Bovendien heeft ze dankzij haar lokale aanwezigheid een grotere impact op 
de tewerkstellingsdynamiek binnen de gemeente: 
I Ze kan inspelen op de specifieke sociaaleconomische behoeften van de 
wijken. 
I Ze kan samenwerkingsverbanden sluiten met de lokale actoren: oprichting 
van partnerschappen en netwerken, bundeling van competenties en 
complementariteiten
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I    Ze biedt meer zichtbaarheid 
en toegankelijkheid, en heeft 
een betere kennis van de bestaande 
diensten.

In 2013 :
I    Zette JYB haar partnerschap met Elsene voort, via de vzw 
“START CREATION”;
I Integreerde ze zich binnen het Jobhuis van Vorst het gloednieuwe platform 
van de partners voor zelftewerkstelling;  
I   Opende ze een nieuwe antenne in Sint-Pieters-Woluwe. 
In 2014 komen er nog eens nieuwe antennes bij, onder meer in Watermaal-
Bosvoorde. 

20’ PROJECt 

Sinds een jaar is er elke week een coach van JobYourself aanwezig in het 
Jobhuis van Sint-Gillis, om nieuwe ondernemers te verwelkomen en 20 minuten 
tijd voor hen uit te trekken, om hen aan te moedigen en op weg te helpen bij 
de lancering van hun project. De sessies van 20’Project zijn niet verplicht; ze 
geven toekomstige ondernemers de kans om van ideeën te wisselen met een 
coach en hun project te bespreken, ook al staat het nog in de steigers. 
Dankzij onze partners hebben de sessies momenteel plaats in het Jobhuis van 
Elsene, het Job- en Opleidingshuis van de Stad Brussel en het Jobhuis van Sint-
Gillis en Vorst. 258 toekomstige ondernemers woonden in 2013 deze sessies bij, 
en 156 van hen namen vervolgens deel aan een sessie van 
120’ INFO, om hun parkoers binnen JYB voort te zetten. 

Onze vrijwilligers

Tijdens de ontmoetingen en ideeënuitwisselingen richtte JobYourself in 2013 een 
vrijwilligersteam op om de coaches-mentoren te ondersteunen bij de begelei-

ding van ondernemers. Eind 2013 gaat het om 6 personen die elke maand ver-
schillende uren vrijmaken voor JYB. Ze hebben uiteenlopende profielen (externe 
consultants, coaches, animators…) en achtergronden. Ze delen wel hun passie 
voor ondernemerschap, hun luisterend vermogen en vooral hun motivatie om 
tijd en energie te besteden aan ondernemers die zich willen lanceren. Ze werken 
mee aan de organisatie van de 150’ Focus en de 20’ Projecten, of nemen deel 
aan individuele gesprekken over specifieke thema’s. 

Conclusies van de HuB-studie

Wat zijn nu de conclusies van de studie die de Hogeschool Universiteit 
Brussel in 2013 uitvoerde onder leiding van Prof. Dr. Ingrid  Molderez  
en met de gewaardeerde hulp van twee laatstejaarsstudenten Han-
delswetenschappen, Thomas Van de Put en Michaël Jonckers.

De begeleiding die JYB aanbiedt, heeft een maatschappelijke meerwaarde op 
verschillende niveaus. De vier belangrijkste zijn: 
  I   behoud van een sociale uitkering
 I   individuele coaching 
 I   kennismaking met andere kandidaat-ondernemers
 I   de mogelijkheid om in eigen tempo een project te ontwikkelen. 

De motivatie om een project uit te testen bij JYB verschilt naargelang het pro-
fiel van elke kandidaat-ondernemer. Voor ontwerpers van een eigen job in 
hoofdberoep is dat in de eerste plaats het behoud van hun sociale uitkering. 
Voor ontwerpers van een eigen job in bijberoep en diegenen die geen eigen 
job creëerden, is het zowel het behoud van hun sociale uitkering als coaching. 
Managementcompetenties spelen voor alle categorieën nauwelijks een rol, in 
tegenstelling tot ondernemingscompetenties. 
De meeste kandidaten die deelnamen aan de enquête, verklaren beter samen 
te werken met hun klanten dankzij JYB. 
Diegenen die hun eigen onderneming hebben opgericht, geven een hogere 
score aan alle begeleidingsaspecten van JYB. Wie geen eigen job creëerde, 
stopte vooral om financiële redenen. Ze vonden de “post-creatie” begeleiding 
niet intensief genoeg, en volgens hen schuilt de meerwaarde van JYB vooral in 
hun verhoogd zelfvertrouwen. 
61 % van diegenen die geen eigen job creëerden, is nog altijd van plan om zich 
later te lanceren, en 95 % van alle “ontwerpers” en “niet-ontwerpers” zou JYB 
aanbevelen aan andere geïnteresseerden.

Claude 
Absalon

Sandrine
Carloni

Pierre 
Charpantier

Sarbani 
Sen

Martin 
teller 

Séverine 
Fox

Sint-Pieters-Woluwe

Watermaal-Bosvoorde

Vorst
Elsene

258 Deelnemers aan 20’PROJECt 
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Communicatie

I Sociale netwerken

Sinds de zomer van 2013 is JobYourself actief op de sociale netwerken: Facebook, 
LinkedIn en Twitter. We publiceren er onze nieuwsberichten, onze deelnames 
aan salons en beurzen die georganiseerd worden in de hoofdstad en allerlei 
andere evenementen die we organiseren en waaraan we meewerken. Laten 
we vooral niet aarzelen om onze respectieve netwerken uit te breiden en op de 
hoogte te blijven van elkaars actualiteit! 

I Nieuw extranet 

Dit jaar heeft het extranet 
voor het delen van informa-
tie en van boekhoudkun-
dige publicaties voor onze 
kandidaat-ondernemers 
een nieuwe look gekre-
gen. Het bevat nog meer 
advies, aankondigingen 
van thema-avonden, een 
uitgebreider FAQ-rubriek 
en een massa interes-
sante documenten, zowel 

boekhoudkundig als op het vlak van coaching. Kortom, het extranet is een on-
misbaar platform voor alle kandidaat-ondernemers, van de voorbereiding tot 
het einde van hun traject.

I E-mailing Actiris 

Tussen januari en maart 2013 stuurde Actiris een e-mailing naar verschillende 
categorieën werkzoekenden met een ondernemersprofiel. Deze actie had 
onmiddellijk een grote impact op de naambekendheid van JYB en zorgde voor 

een sterke toename van 
het aantal deelnemers aan 
de infosessies.

I  Media 

In 2013 verschenen er 10 persartikelen 
over het systeem van de activiteiten-
coöperaties in “Références” (de job-
bijlage bij “Le Soir”), La Capitale, le Vif 
l’Express, Beci Magazine, La Libre, LeSoir, 
Trends Business,… Ook kandidaat-onder-
nemers kregen een forum: Pascal Duriau 
en zijn mobiele conciërgerie, Florian Léo-
nard en zijn reclamecampagne voor Ox-
fam, en Damien De Pace als “thuisboer”. 
Verder maakte TV Brussel een reportage 
over Françoise Peckstadt, kandidaat-on-
derneemster, en Raphaël Guilbert, 

coach-mentor bij 
JYB.

 I Salons en Beurzen 2013 

JobYourself nam deel aan 13 
jobbeurzen in verschillende ge-
meenten: Koekelberg, Jette, 
Schaarbeek, Elsene, Vorst, 
Sint-Gillis, Sint-Pieters-Woluwe, 
Brussel-stad, Anderlecht en Uk-
kel. Ze werden georganiseerd 
door diverse instellingen (Im-
pulse Brussels, Job- en Oplei-
dingshuis van de Stad Brussel, 
Actiris, Ideji). De acties van 
JYB bereikten ongeveer 350 
mensen. 

350 personen ontmoet op beurzen

Bezoekcijfers van de site  
www.jyb.be in 2013 

•  30155 bezoekers
•  487000 pageviews

• Referenten per domein :
 1. Google.be : 16%
 2. Actiris.be : 14%
 3. Coopac.be : 9%
 …
 9. 1819 : 1%
 …
 11. Brussel.irisnet.be : 1%
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I Global Enterpreneurship Week 

De Global Entrepreneurship Week brengt elk jaar 24.000 partners 
samen die meer dan 37.000 activiteiten rond bedrijfscreatie 
voorstellen aan ongeveer 7 miljoen mensen in 123 landen. 
JYB nam opnieuw deel aan deze 2de Belgische editie. Zo speelde ze een actieve 
rol in de Belgische “Organizing Board” van de GEW en organiseerde ze samen 
met McKinsey, Solvay Entrepreneurs (ULB) en Impulse Brussels een ontmoeting 
tussen ondernemers van JYB, de academische wereld en een aantal ervaren 
consultants. 
Op het programma:
 I  Een interactieve voordracht van Olivier Witmeur – hoogleraar 

Ondernemerschap in Solvay. 
 I    “Speed consulting”-sessies: elke JYB-kandidaat die deelnam aan het 

evenement, ontmoette een consultant en kon hem de nodige vragen stellen 
over de voortgang van zijn project. 

 I    Rondetafelgesprekken en uitwisselingen over begeleiding bij zelftewerkstelling: 
een goede gelegenheid voor onze kandidaten om persoonlijk advies te 
krijgen en actief te netwerken met topexperts.

Tijdens de Salon Ondernemen en op andere tijdstippen van het jaar werden er 
nieuwe “speed consulting”-sessies georganiseerd.  

Samenwerking met de Solvay Brussels School of Economics and Management
Sinds twee jaar konden verschillende kandidaat-ondernemers profiteren van 
marktonderzoeken over strategische kwesties die verband hielden met hun 
projecten. Dankzij die onderzoeken, die uitgevoerd werden door studententeams 
van de Solvay Brussels School, konden ze hun commerciële positionering verfijnen.

I Ashoka

In januari 2013 werd JYB geselecteerd uit een vijftigtal sociale onder-
nemingen om deel uit te maken van de 10 “uitverkorenen” die een 
intensieve opleiding mochten volgen in sociaal ondernemerschap. 
Deze opleiding werd aangeboden door Ashoka Belgium en gegeven door uni-
versiteitsprofessoren, consultants in strategie en terreinexperts uit diverse onder-
nemingen met maatschappelijke impact. Zo was er onder meer het programma 
“Impact 2013”, waarbij JYB gedurende 3 maanden een Sociaal Businessplan kon 
voorbereiden voor de komende 5 jaar.

I Netwerkavond

Op 27 juni organiseerden Impulse Brussels, de telefoondienst 1819, het Dansaert 
Centrum en JobYourself hun eerste “Apero Time”, met als thema: “Networking 
is essential, be a part of it”. De 80 deelnemers werden ingedeeld per sector, en 
elke sector kreeg een eigen kleur, om de contacten vlotter te laten verlopen en 
af te stemmen op ieders vragen en behoeften. Deze eerste editie was alvast een 
groot succes!

I Diversiteitsplan 

In het kader van het door Actiris ondersteunde diversiteitsplan organiseerde 
JobYourself een plan rond humanresourcesmanagement en management op 
basis van respect en non-discriminatie. Ze lanceerde daarbij een aanwervings- 
en follow-upproces, met de bedoeling verschillende personen die een 
traject volgden voor sociaal-professionele re-integratie (artikel 60, stagiairs in 
beroepsomscholing…), op te nemen in het team. 
De nieuwe leden kregen trouwens een welkomstpakket om het ijs te breken. Het 
pakket bevat alle informatie over het bedrijf, de wijk, de organisatie van JYB en 
het personeel. 
Het is ook de bedoeling om via regelmatige functioneringsgesprekken een 
permanente dialoog op te bouwen tussen directie en personeel. Dat systeem is 
voor iedereen een bevoorrecht kanaal voor zowel persoonlijke als professionele 
groei. 
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Bamboost

Bamboost, het platform voor samenwerkingsbegeleiding, is de derde pijler van 
de integrale begeleiding van JYB (naast individuele coaching & peer coaching, 
en de steungroepen). Dit verrijkende en interactieve platform is ondertussen 
geëvolueerd van de prototypefase naar de proeffase. Bamboost heeft als 
doel de projectontwikkeling te versnellen door diverse externe bronnen in te 
schakelen, als aanvulling op de begeleiding van JYB. Het geeft daarbij absolute 
voorrang aan het menselijke aspect, dat trouwens ook de bedrijfsbegeleiding 
van JYB typeert. 

Momenteel zijn er een vijftiental jobontwerpers actief op het platform. Er 
zijn ondertussen ook al heel wat aanpassingen doorgevoerd om de site 
gebruiksvriendelijker te maken. 

Wel moeten er nog stappen gezet worden om experts te vinden die zich enkele 
uren per maand vrij willen maken om te antwoorden op specifieke vragen van 
ondernemers over strategische marketing, boekhouding, financiën, juridische 
en commerciële aspecten, distributie, communicatie, ICT, logistiek enz. 

Tijdens de proeffase zal een 
coach-mentor bij JYB, het 
platform beheren om een 
kritische massa te bereiken. 
Zodra dat het geval is, zal het 
platform beheerd worden door 
de ondernemersgemeenschap 
zelf: ondernemers, experts en 
de coaches-mentoren van 
JYB. In het eerste kwartaal van 
2014 wordt er een grafische 
interface gelanceerd, om 
Bamboost een dynamisch en 
professioneel imago te geven, 
naar het voorbeeld van 
LinkedIn.

topEntrepreneur

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de ondernemers, coaches-
mentoren en begeleidingspartners, zal JYB in 2014 opteren voor een nieuwe 
CRM-applicatie (CRM staat voor “Customer Relationship Management”). Ze 
koos daarbij voor het door Educa ontworpen concept “Topondernemer”.  Dit 
platform biedt zowel een doeltreffend CRM voor het beheer en de follow-up 
van de begeleiding als een reeks kwalitatieve supporttools voor de lancering 
en ontwikkeling van projecten. 

Bovendien kan elke werkzoekende met dit concept zijn eigen dossier creëren. 
Op die manier is het mogelijk om permanent zijn beroepscarrière te volgen en 
de impact te meten van zijn eigen acties en initiatieven, en van die van de 
begeleidingspartners. 
 

Zelfcoaching, de 4de pijler van het integrale JYB-parkoers 

Vandaag beschikken we over een vijftigtal tools voor projectontwikkeling. 
Ze zijn gegroepeerd in een aantal stadia : de 10 milestones. Het zijn bakens 
aan de hand waarvan de ondernemer zijn project kan sturen en beheren. Ze 
structureren het creatieproces en vormen de onmisbare basis voor authentieke 
en doeltreffende communicatie tussen de ondernemer en zijn coach-mentor. 

Het is echter duidelijk dat zelfcoaching zijn beperkingen heeft. Ondernemers 
die uitsluitend op hun eentje werken, beseffen moeilijker vanaf wanneer ze 
in weerstandmodus gaan. Op die manier zijn ze zich er misschien niet van 
bewust dat ze een goede oplossing in de weg staan. Ook gebrek aan actie 
kan een gevaar zijn. Als de nieuwe kennis en inzichten niet gevolgd worden 
door concrete acties, dient het proces eigenlijk alleen maar voor intellectuele 
verrijking, wat het project niet vooruithelpt. 

Zelfcoaching kan coaching op maat dus niet vervangen, maar wel versterken. 
De tools en oefeningen kunnen dienen als voorbereiding, aanvulling of vervolg 
op een coachingsessie. Zelfcoaching heeft wel als voordeel dat het stimuleert 
om zelf aan de slag te gaan en zelfstandiger te werken.

VOOrUITZICHTEN VOOr 2014 370 kandidaat ondernemers 
verwacht in 2014



A
C

TIV
ITE

ITE
N

V
ER

SL
A

G
 2

01
3

21

Externe workshops  

Om de talrijke aanvragen te kunnen verwerken en zich volledig te kunnen 
bezighouden met zijn kernactiviteiten – met name de individuele en 
groepscoaching van projectdragers – heeft JYB beslist om vanaf januari 2014 
een reeks workshops uit te besteden die essentieel zijn voor zelftewerkstelling. 

JYB ging samenwerkingsverbanden aan met kwaliteitspartners zoals EFP, impulse.
brussels en microStart. Op die manier kan JYB haar kandidaat-ondernemers een 
breed gamma opleidingen aanbieden die gegeven worden door diezelfde 
partners. Enkele voorbeelden: “Uw eigen ondernemingen oprichten in Brussel: 
10 te vermijden valkuilen”, “Tools voor overheidsfinanciering en subsidies”, 
“Klantenwerving en marktverkenning”, “Zich goed organiseren en tijd winnen”, 
“Een professioneel netwerk oprichten voor een succesvolle business”, enz. 

JYB zal twee opleidingen blijven aanbieden: “Mijn rekeningen beheren”, 
een specifieke begeleidingscursus voor activiteitencoöperaties, en “Zich 
voorbereiden op het examen basismanagement”, waarvan het certificaat 
noodzakelijk is voor wie zijn eigen onderneming wil oprichten als hij uit de 
coöperatie stapt.

tHE FlEX, Plug & Cowork

Op basis van haar 5 jaar ervaring in de herintreding op de arbeidsmarkt van 
werkzoekenden via zelftewerkstelling, stelde de groep JYB vast dat kandidaat-
ondernemers nood hadden aan een eigen, dynamische, goedkope en centrale 
werkplek. Uit die vaststelling werd “THE FLEX” geboren, de eerste coworkingplek 
die uitsluitend bestemd is voor werkzoekenden die bezig zijn met de creatie van 
hun eigen job. 

Het is daarbij de bedoeling deze doelgroep samen te brengen in eenzelfde 
locatie en hen een positieve, motiverende omgeving te bieden die de 
ontwikkeling van hun project stimuleert. Uit de jobbegeleiding in het Brusselse 
Gewest blijkt dat de kracht van een groep een cruciale succesfactor vormt 
op het vlak van uitwisseling, zelfhulp en gemeenschappelijke waarden. Deze 

factor is des te belangrijker voor kansarme werkzoekenden die moeten kunnen 
groeien in een positieve omgeving, vaak buitenshuis. 

Concreet biedt een coworkingruimte een aantal diensten aan, in het bijzonder 
een vorm van animatie die contacten bevordert tussen individuen die een aantal 
waarden delen. Om toegang te hebben tot deze ruimte, moeten kandidaat-
ondernemers gedomicilieerd zijn in Brussel, ingeschreven zijn als werkzoekende 
bij Actiris en begeleid worden door een structuur voor zelftewerkstelling: Lokale 
Economieloketten, activiteiten- en jobcoöperaties, Ceraction, microStart, 
Credal, AFFA, Brussels Pioneers… 
 

“tHE FlEX” staat voor:
 I  1 moderne open ruimte van 154 m²;
 I  1 vergaderzaal; 
 I  1 ontvangstlokaal voor de klanten; 
 I  4 vrij te gebruiken pc’s;  
 I  All In-service : printer/kopieertoestel, fax, internet….; 
 I  1 persoon die verantwoordelijk is voor de ruimte: onthaal, postbeheer, 
planning… 

De oprichtende partners zijn: de Stad Brussel, Brussels Pioneers, Ceraction, EFP, 
ICHEC, impulse.brussels, JobYourself, microStart, Pulse en SilverSquare.

De plechtige opening heeft plaats in de loop van april 2014.
 

1700 Personen  
geïnformeerd in 2014 
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Job link

Om sensibiliseringsacties te kunnen ontwikkelen bij OCMW-
steuntrekkers, lanceerde JYB een nieuw project, “Job Link” 
genaamd, dankzij de steun van de FOD Maatschappelijke 
Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en 
Grootstedenbeleid. 
Job Link wil nauwer samenwerken met de OCMW’s en 

intensievere begeleiding bieden aan sociale steuntrekkers die over 
ondernemerscapaciteiten beschikken en uit hun kansarmoede willen geraken 
om hun professionele ontwikkeling in eigen handen te nemen. 
Er werd daartoe samen met de OCMW’s een werkgroep opgericht die een 
raamovereenkomst moet sluiten over professionele begeleiding op maat 
voor leefloontrekkers. De begeleiding zal specifieke tools omvatten om 
ondernemerschap te stimuleren, naast opleidingstools voor de ontwikkeling van 
bedrijfsprojecten. 
Barbara de Radiguès zal tot in november 2014 dit project leiden. 

WC « Bockstael »

JYB zal betrokken partij zijn bij het nieuwe duurzame Wijkcontract “Bockstael”, 
dat start in 2014 en loopt over 4 jaar. 

Dankzij haar ervaring met 3 andere WC’s zal JYB zich kunnen toespitsen op 
ondernemerschap. JYB ontwikkelde daarvoor een specifiek WC-programma. 
Zo biedt ze voortaan een ondernemingssimulatie, “TurboBizz”, en een opleiding 
aan vóór de klassieke begeleiding (zie p. 14-15). 

Dit project is bestemd voor kansarmen op de arbeidsmarkt, die in dichtbevolkte 
wijken wonen met een hoge werkloosheid, vooral bij jongeren. JYB zal nauw 
samenwerken met het Job- en Opleidingshuis van de Stad Brussel, maar ook 
met andere structuren. Die zullen gegroepeerd worden binnen dezelfde locatie, 
om werkzoekenden een reeks aanvullende diensten te kunnen aanbieden die 
afgestemd zijn op hun behoeften en troeven.

Start Support 

Een groot aantal JYB-ondernemers hebben moeite om hun bedrijf te leiden, 
en de tijd die besteed wordt aan administratie, bedraagt minstens 1/5 van het 
werkschema van een zelfstandige. In het licht van die vaststelling lanceerde JYB 
een nieuwe uitdaging: een coöperatie van administratieve diensten creëren 
voor oprichters van Brusselse ondernemingen: “StARt SuPPORt”
 

1. Het dienstenaanbod is uitgebreid:
 I  Hulp bieden bij de boekhouding
 I  Hulp bieden bij het specifieke financiële beheer, dankzij een fiduciaire  
  partner 
 I  Het personeelsbeheer waarnemen 
 I    Ondernemers helpen bij hun commerciële behoeften en hun commercieel 

beheer, en dat beheer ook controleren
 I     Ondernemers begeleiden door ontmoetingen te organiseren met experts, 

consultants en mentoren
 I  Een externe secretariaatsdienst aanbieden

2. Opleidingen
 I  Opleiding bedrijfsbeheer 

Deze opleiding is bestemd voor JYB-ondernemers en al wie een nieuw bedrijf 
opricht. “Start Support” biedt gratis en betalende diensten aan. Die laatste 
worden echter zo laag mogelijk gehouden, zodat starters zelfvoorzienend 
kunnen zijn en te zware kosten vermijden. De opleiding zou eind 2014 worden 
opgestart. 

microStart

In 2013 bundelden JobYourself en microStart hun krachten, om een 
gemeenschappelijk begeleidingsplatform op te richten dat in 2014 gelanceerd 
wordt. Op die manier kunnen ondernemers die in aanmerking komen 
voor een microkrediet bij microStart profiteren van de voordelen van een 
activiteitencoöperatie, door hun project te testen op de markt en omgekeerd. 

Barbara 
de Radiguès
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Onze partners
Privépartners en privésteun 

I Pulse Foundation
JobYourself kreeg aanzienlijke steun van Pulse Foundation. Die besloot 
haar bijdrage te leveren aan de acties van de groep JYB, door tegen eind 2015 
de oprichting te financieren van 6 gedecentraliseerde antennes in verschillende 
Brusselse gemeenten. Deze stichting steunt organisaties die ondernemerschap en 
ondernemingsgeest helpen promoten. http://www.pulsefoundation.be

I Solvay NV 
Voor het tweede jaar op rij kreeg JobYourself financiële steun 
van Solvay. Daardoor kon JYB een halftijdse coach-mentor in dienst nemen om 
persoonlijke begeleiding te bieden aan een kansarmer publiek. Dit mecenaat 
versterkt concreet de acties van JYB om de integratie van deze doelgroep te 
bevorderen. 

I umicore
JobYourself kreeg een gift van Umicore en dankt deze onderneming voor haar 
steun bij de sensibiliseringsacties voor ondernemerschap die JobYourself in 2013 
op touw zette. 

Overheidspartners

I Actiris 
Sinds 2011 is JobYourself partner van Actiris in het kader van het begeleidings-
programma voor zelftewerkstelling, dat gefinancierd wordt door het Europees 
Sociaal Fonds. 
Dankzij dit partnerschap kon JobYourself meer ondersteuning bieden aan kan-
sarme projectdragers (ongeschoold, al meer dan 2 jaar werkloos…), door een 
aantal nieuwe tools aan te reiken, waaronder een cursus basismanagement, 
een competentiebalans en dynamische heroriëntatie.

I De gemeenten 
Vanaf 2011 werden er gemeentelijke partnerschappen gesloten die verder 
uitgebouwd worden, via antennes en een nauwere samenwerking met de 
schepenen van Tewerkstelling, de SPI-structuren en de bedrijfswereld. 

I impulse.brussels 
impulse.brussels is een partner geworden van JobYourself, en er zijn diverse 
samenwerkingsacties op touw gezet, onder meer via de bovengenoemde  

Ondernemersclub, opleidingen en de externe communicatie van de 1819-lijn. 

I lokale economieloketten (lEl)
In 2013 ondertekende JobYourself een partnerschapsovereenkomst met de LEL, 
om een goede samenwerking tussen beide organisaties te bevorderen en on-
dernemers een betere begeleiding te bieden op bepaalde sleutelmomenten 
van hun parkoers en/of wanneer ze uit de coöperatie stappen om hun eigen 
project te lanceren. JYB beveelt de LEL’s ook aan aan werkzoekenden die niet 
voldoen aan de voorwaarden om toe te treden tot de coöperaties. 

I Opleidingsinstellingen
Om bruggen te slaan tussen opleiding en zelftewerkstelling, werden er 
samenwerkingsverbanden gesloten met diverse opleidingsinstellingen, onder 
meer Kunsten en Ambachten van de Stad Brussel, EFP, Bruxelles Formation enz. 
JobYourself werkt trouwens ook samen met onderzoeksinstituten, onder meer 
de Solvay Business School en de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB). De HUB 
publiceerde in 2013 de resultaten van een studie over de maatschappelijke 
impact van JYB (zie p. 17), die in februari 2014 officieel zullen worden bekend-
gemaakt. 

Verenigingspartners, maatschappelijk geëngageerde 
partners en andere

Naast de al vermelde partners gaat JYB elk jaar ook heel wat samenwerkings-
verbanden aan via ontmoetingen, platformen en evenementen waar actoren 
uit de sector van de (zelf)tewerkstelling en de bedrijfswereld op afkomen. 
We citeren hier onder meer Credal, Village partenaire, Ceraction, Iles asbl, de 
Bedrijfscentra, GroupeOne, ICHEC-PME & asbl, Atrium enz.

Fiscale vrijstelling voor giften
Doordat JobYourself officieel erkend is, is elke eenmalige of maandeli-
jkse gift van minimaal € 40 fiscaal aftrekbaar. 
Door ons te steunen en zelf partner te worden van JobYourself, geeft u 
ons de kans om onze acties ten gunste van het ondernemerschap en 
de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van ons Gewest voort 
te zetten. Hebt u interesse, neem dan contact op met Nathalie Jeudy:
njeudy@jyb.be of 02/256.20.74.
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Waar kunt u ons vinden ?

Onze partners
We zijn in de volgende gemeenten actief 
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JobYourself vzw I Bruxelles-Emergences I DEBUuT I Baticrea
Aalststraat 7  I 1000 Brussel 
Tel.: 02/256.20.74 I Fax: 02/331.66.93 I info@jyb.be I www.jyb.be

Vorst

Sint-Gillis

Brussel-stad (Centrum) Brussel-stad (Bockstael)

Maatschappelijke zetel JobYourself

Sint-Pieters-Woluwe

Elsene

Watermaal-Bosvoorde


