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U hebt expertise, een project?

Met JobYourself ontwikkelt en test u uw 
activiteit met begeleiding 

en zonder risico’s!



Welke activiteiten begeleiden 
wij?
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graphiste

traiteur
begeleider

e-commerces en marktkramers

bouw & renovatie

vertaler

informaticus

verzekeraar

fotograaf

adviseur

coach / therapeut

gezondheid - welzijn
ambachtsman

binnenhuisarchitect
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De activiteiten die getest kunnen worden,
die u kunt tijdens de testfase stopzetten zonder 

schulden.
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Activiteitencoöperatie die zich specifiek richt tot activiteiten in 
de bouwsector en in het bijzonder het duurzaam bouwen:
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Alle manuele 
beroepen van de 

bouwsector

+ tuinieren
+ ruiten wassen
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Beroepen die niet worden begeleid

 ( te ) grote financiële verbintenis reeds van bij het begin 
enerzijds en  anderzijds tijdsbeperking ( 18 maanden) die het 
onmogelijk maken om direct het project te kunnen stoppen 
wanneer u dat wilt.
 horeca en handel met ondertekening van een commercieel 

huurcontract ( 9 jaar)
 projecten met grote stock of investeringen

 wettelijke onverenigbaarheid
 beroepen waarvan de beroepsorde het niet toelaat vb. : 

architect, notaris, dokter,…
 import en/of export buiten de EU
 transport van personen
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JobYourself begeleidt u!

 Individuele Coaching‐Mentoring
Op ware grootte uw project testen
 Een volledige begeleiding op maat, in 4 stappen:

UITGANGTESTPRE-TESTSTART
Max 6 maanden Max 18 maanden
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Waarden: coöperatie, solidariteit



INFO JYB
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* Noodzakelijke
voorwaarde voor het 
TEST-parcours:
vrijstelling van 18 
maanden door 
Actiris, slechts één 
keer in uw leven
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TEST UITGANGPRE-TESTSTART

Infosessie: collectieve informatie sessie

Opsturen van uw projectpresentatie
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Individuele analyse afspraak:  coach analyseert samen met u uw 
project en ondernemersprofiel
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Voorwaarden om aan het PRE-TEST
parcours te mogen beginnen 

1. Voorwaarden om bij JobYourself binnen te komen
Een ondernemersprofiel hebben en een economisch project
Bekwaamheden en ervaring in het beroep (toegang tot het beroep als

dat gereglementeerd is)
Basiskennis bedrijfsbeheer of engagement de opleiding te volgen

2. Wettelijke voorwaarden:
Werkloze met een volledige uitkering of steuntrekker van het OCMW
 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of er zijn activiteit willen 

starten.
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Basiskennis bedrijfsbeheer en 
beroepsbekwaamheid
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Meer info over beroepsbekwaamheid bij de FOD economie:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/opric
hting/toegang_beroep/

Meer info over basisiskennis bedrijfsbeheer bij de GOB economie:
http://werk-economie-emploi.brussels/basiskennis-bedrijfsbeheer

Inschrijven bij de examencommissie:
http://werk-economie-emploi.brussels/centrale-examencommissie



Voorbereiding voor het examen basiskennis bedrijfsbeheer
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www.dorifor.be

http://www.syntrabrussel.be/
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TEST UITGANGSTART PRE-TEST

• boostgroepen
• BMC workshops (vrij te kiezen)

Collectieve
Coaching

•Individuele begeleiding met een Coach
•Gebruik van onze online platform

wikipreneur ( indien kennis van het Frans)

Individuele
coaching



Kom deel uitmaken van  de JYB gemeenschap
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Via JYB betreed u een netwerk van partners actief in de begeleiding van 
ondernemers: opleidingen, coworking en networking
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Productie & Verkoop: 

Facturen met het ondernemings – en BTW – nummer van de cöoperatie
Het product testen op het markt

 Individuele coaching
 Ontwikkeling van een klantenbestand
 Opleidingen en networking

TEST UITGANGSTART PRE-TEST
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Voorwaarden om aan het TEST parcours te mogen 
beginnen

1. Economische voorwaarden :
Preparatie van het project is gevalideerd door een mentor coach
klanten

2. Wettelijke voorwaarden:
Volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn:

< 50 jaar oud: 156 dagen (+/-6 maanden) werkloosheidsuitkering tijdens de 18 voorbije 
maanden
> 50 jaar oud:   78 jours (+/-3 maanden) werkloosheidsuitkering tijdens de 9 voorbije 
maanden

Sociale steunstrekkers (OCMW): toelating van het OCMW
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Uw werkloosheidsuitkering
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Periode 1 Periode 2 Periode 3

Uw uitkering wordt vanaf dit niveau bevroren.
Als uw uitkering op een  lager  niveau zit dat 
dit niveau dan kan  ze niet meer zakken 
tijdens uw TEST-parcours.

Tijdens de TEST parcours:

U wordt niet meer
opgeroepen door de 
RVA of Actiris.

Fase 1

Fase 2

Fase 2A

onbeperkt

Fase 3

Fase 2B
Fase 2C1
Fase 2C2
Fase 2C3
Fase 2C4

Vraag uw uitbetalingsinstelling op welk niveau u zich nu bevindt.
Meer info op http://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/volledige-werkloosheid



Financiële aspecten

 Behoud van werkloosheidsuitkering (PREPA & TEST)
 Het beheer van uw boekhouding door de coöperatie 
 Een kapitaalsreserve opbouwen houden waarvan afgehouden worden:

• Maandelijkse werkvergoeding van 2€/huur (bruto)
• Uitgaven in verband met uw beroepsactiviteit
• Uw financiële bijdrage tot het beheer van de activiteitencoöperatie 

(10% van uw bruto marge - minimum 50€ per maand)
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INFO JYB



Simulatie van financiële stromen in de TEST fase
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vergoeding ± 320 €
voor doelgroep

kosten 200 €

bijdrage aan de 
coöperatieve 120 €

+ verzek. arbeids-
ongevallen 12€

overboeking van 
saldo 548 €

Maand
1

Maand 2
Maand3

10
0

40
0

60
0

50
0

50
0

50
0

10
00

70
0

maand 4 

overboeking van 
saldo1698€ + 1056€ = 
2.754 €

overboeking van saldo
508€ + 548€ = 1056 €

vergoeding ± 320 €
voor doelgroep

kosten 600 €

vergoeding ± 320 €
voor doelgroep

kosten 400 €

bijdrage aan de 
coöperatieve 160 € + 

verzek.arbeids-
ongevallen 12€

bijdrage aan de 
coöperatieve 270 € + 

verzek. arbeids-
ongevallen 12€

1200€ – 652€ =548€ 1600€ - 1092€ = 508€

= 652€ = 1092€
= 1002€

2700€ – 1002€ = 
1698€

Voorbeeld van de evolutie van de inkomsten en uitgaven voor de 3 eerste 
maanden van de activiteit…

INFO JYB
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Het verlaten van de cöoperatie is mogelijk op om het even welk 
moment

Verschillende mogelijkheden:
1. Zijn eigen werk creëren als :

1.a. Zelfstandige in hoofdberoep (als natuurlijk persoon)
1.b. Zelfstandige in bijberoep
1.c  bij een werkcoöperatie ( kan als zelfstandige als in loondienst) 

2. Een werk in  loondienst
3. Dynamische reoriëntatie met behoud van het aanvankelijk statuut

UITGANGPRE-TESTSTART TEST
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Uw project is klaar en u kunt nu al factureren ?
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U kan direct toegang krijgen tot het TEST parcours zonder PRETEST 
parcours als u aan volgende voorwaarden voldoet:

U hebt minimum 2 klanten

U hebt een bruto marge van 500€ minimum per maand voor de 
eerste 6 maanden van het TEST parcours

U hebt ondertekende contracten of beloftes voor de komende 
maanden, en realistische facturatiemogelijkheden

U stuurt ons een volledig dossier op ( 4 documenten)

U bent voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het TEST parcours
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Mogelijkheid om 
uw activiteit te 

testen voordat u 
begint Permanente 

begeleiding op 
maat

Collectief kader
en netwerk

Toegang tot 
opleidingen via onze 

partners

Tijd om zijn 
klantenbestand 

te vormenTerugbetaling van 
de kosten i.v.m. de 

activiteit

Boekhouding 
geregeld door de 

coöperatieve

Facturatie met het 
bedrijfsnummer van 

de coöperatieve

Behouden van het 
statuut en van de 

uitkering

Voordelen

Onze specificiteit 
de test fase
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Waar kan u ons vinden?
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Geïnteresseerd
?
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@

Vul het document in “presentatie van het project” 
Documenten te downloaden op  
www.jobyourself.be

Stuur uw “projectpresentatie” per mail op 
naar inscription@jobyourself.be

We nemen contact op met u om u uit te nodigen tot een 
individueel gesprek.

Klassieke procedure



U denkt een project te hebben die 
voldoet om direct met de test fase te 

kunnen starten?

Kom ons bezoeken op het einde van de presentatie 
of 

Volg de stappen op onze website

INFO JYB 25

PPF procedure
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Voor de manuele beroepen van de bouwsector
en de tuinsector

@

Vul het document “presentatie van het 
project” in te downloaden op 
www.jobyourself.be

Stuur u “presentatie van het project” op 
inscription@jobyourself.be

We nemen contact op met u om u uit te nodigen op een 
individueel gesprek



Bijkomende informatie
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3 missies:
• Informeren
• Sensibiliseren
• Oriënteren

Geen begeleiding of coaching!

 infopunt Charleroisesteenweg, 110, van maandag tot vrijdag, 
van 13u tot 17u.

Per telefoon op “1819” nationaal tarief
• Elke dag van 8u30 tot 13u en dinsdag van 17u tot 19u30
• Direct antwoord ,opgevolgd door een mail binnen de 48u
• Alle soorten vragen

www.1819.brussels
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VOOR WIE?
 Iedereen die als zelfstandige wilt beginnen of die zijn eigen bedrijf wil opstarten.
 Ieder bedrijf die raad wilt verkrijgen i.v.m. bedrijfsbeheer.

WAT?
Een professioneel biedt u een gepersonaliseerde en gratis begeleiding aan. Een typische 
begeleiding omvat het volgende:

 De nodige informatie om een bedrijf op te starten
 De vormgeving van het activiteiten project
 De realisatie van het business plan, stap voor stap.
 De realisatie van het financieel plan
 Hoe een krediet aan te vragen
 Het opvolgen van de administratieve stappen

HOE?
Op afspraak in een van de 5 Brusselse LELs.

Meer info op www.gel-brussels.be
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• Credal, Dreamstart (microStart)…
Organisaties die helpen 
bij het definiëren van u 

project

• GELRaadgeving in 
financiering en subsidies

• Credal, Hefboom ( NL), MicroStart, 
crowdfundingMicrokrediet

• COOPCITY, Goupe OneBegeleiding bij sociale en 
collaboratieve projecten

• 1819, impulse.brussels, GEL, Ceraction, 
Groupe One, Village Partenaire, BECI, ILES, 
microStart, Credal, UCM, Unizo, Agences 
conseils,...

Raadgeving of 
opleidingen

Complementaire informatie



Meer info?
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Contacteer ons:

JobYourself
Dansaert Centrum
Aalststraast, 7-11 - 1000 Brussel
E-mail : info@jobyourself.be
02/256 20 74
www.jobyourself.be



En onze coöperatieleden:

Met de steun van:

Bedankt voor uw aandacht!
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