
Dyzo levert lesgevers en lesmateriaal voor volgende onderwerpen. 

1. Opleiding “Sociale zekerheid zelfstandigen” (3 uur) 
In de opleiding wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 
- Hoe is de sociale zekerheid zelfstandigen georganiseerd 
- Wat zijn de sociale rechten en plichten 
- Welke vervangingsinkomsten zijn er voor zelfstandigen 
- Hoe krijg ik een zelfstandige in orde met de ziekteverzekering 
- Bij welke instanties kan een maatschappelijk werker info inwinnen 
- Veel voorkomende valkuilen 
- … 

 
Lesgever: medewerker van Dyzo 
Methode: doceren met slides, incl. voorbeelden 
 

2. Oefenmodule A sociale zekerheid zelfstandigen (3 uur) 
Deze module is bestemd voor wie de module 1) opleiding sociale zekerheid zelfstandigen 
gevolgd heeft en extra tijd wil vrijmaken om zich aan de hand van praktijkvoorbeelden in de 
materie in te werken 
In oefenmodule A ligt het accent op vervangingsinkomsten en verzekering 
gezondheidszorgen. Het is warm aanbevolen om op voorhand een aantal praktijkvragen 
over te maken aan de lesgever, zodat deze gevallen zeker aan bod komen. 
 
Lesgever: medewerker van Dyzo 
Methode: voorleggen van anonieme praktijkvoorbeelden met een aantal vragen, uitwerken 
van ontwerp van oplossing in subgroepen, gezamenlijke bespreking van oplossing(en). Er zijn 
slides, documenten met situatieschets en vragen, een set modelformulieren. 
Modelantwoorden kunnen achteraf verstuurd worden per email. 
Deze module kan gecombineerd worden met module 1 tot een dagvullend programma. 
 

3. Oefenmodule B sociale zekerheid zelfstandigen (3 uur) 
Deze module is bestemd voor wie de module 1) opleiding sociale zekerheid zelfstandigen 
gevolgd heeft en extra tijd wil vrijmaken om zich aan de hand van praktijkvoorbeelden in de 
materie in te werken 
 
In oefenmodule B ligt het accent op schuldafbouw. Het is warm aanbevolen om op 
voorhand een aantal praktijkvragen over te maken aan de lesgever, zodat deze gevallen 
zeker aan bod komen. 
 
Lesgever: medewerker van Dyzo 
Methode: voorleggen van anonieme praktijkvoorbeelden met een aantal vragen, uitwerken 
van ontwerp van oplossing in subgroepen, gezamenlijke bespreking van oplossing(en). Er zijn 
slides, documenten met situatieschets en vragen en een set modelformulieren. 
Modelantwoorden kunnen achteraf verstuurd worden per email. 
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Deze module kan gecombineerd worden met module 1 tot een dagvullend programma. 

 
4. Opleiding “Faillissement als schuldoplossing” (3 uur) 

In de opleiding wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 
- Wat is een faillissement (voorwaarden, procedure,…) ? 
- Hoe kan een faillissement aangevraagd worden ? 
- Wie zijn de actoren bij een faillissement en wat zijn hun taken (curator,…)? 
- Gevolgen voor de gefailleerde (loonbeslag, woning,…). 
- De invloed van de vennootschapsvorm (BVBA, VOF, GCV,…). 
- Op welke uitkering en begeleiding heeft een gefailleerde recht ? 
- Wat zijn de rechten en plichten van een gefailleerde ? 
- Waar vind je informatie over een faillissement ? 
- … 

 
Lesgever: jurist van Dyzo 
Methode: doceren met slides, incl. praktische oefeningen en voorbeelden 
 

5. Oefenmodule faillissement (3 uur) 
Deze module is bestemd voor wie de module 4) “faillissement als schuldoplossing” gevolgd 
heeft en extra tijd wil vrijmaken om zich aan de hand van praktijkvoorbeelden in de materie 
in te werken. 
 
In deze oefenmodule ligt het accent op veel voorkomende knelpunten. Het is warm 
aanbevolen om op voorhand een aantal praktijkvragen over te maken aan de lesgever, 
zodat deze gevallen zeker aan bod komen. 
 
Lesgever: medewerker van Dyzo 
Methode: anonieme praktijkvoorbeelden met een aantal vragen, uitwerken van ontwerp 
van oplossing in subgroepen, gezamenlijke bespreking van oplossing(en). Er zijn slides, 
documenten met situatieschets en vragen, een set modelformulieren. Modelantwoorden 
kunnen achteraf verstuurd worden per email. 
Deze module kan gecombineerd worden met module 4 tot een dagvullend programma. 
 

6. Opleiding WCO, gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers 
(3uur) 
In de opleiding wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 
- Welke zelfstandigen kunnen gebruik maken van de WCO ? 
- Hoe kan een onderneming in moeilijkheden bij de rechtbank bescherming aanvragen 

tegen zijn schuldeisers (formaliteiten,…) ? 
- Hoe verloopt de WCO (procedure, actoren,….) ? 
- Wat zijn de mogelijkheden van de WCO (minnelijk akkoord, collectief akkoord,…)? 
- Voor- en nadelen van de WCO. 
- … 

 
Lesgever: jurist van Dyzo 
Methode: doceren met slides, incl. voorbeelden 
 

7. Opleiding “Inleiding tot het vermogensonderzoek bij een 
zelfstandige” (3u) 
In de opleiding wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 



- Hoe de staat van behoeftigheid vaststellen van een zelfstandige ? 
- Hoe kan men staven dat een zelfstandige recht heeft op een leefloon ? 
- Wat in geval van een vennootschap ? 
- Waar haal je info over het vermogen van een zelfstandige? 
- … 

 
Lesgever: medewerker van Dyzo 
Methode: doceren met slides, incl. voorbeelden en beknopte oefeningen 
 

8. Oefenmodule inkomensonderzoek eenmanszaak (3 uur) 
Deze module is bestemd voor wie de module 7) “Inleiding tot het vermogensonderzoek bij 
een zelfstandige” gevolgd heeft en extra tijd wil vrijmaken om zich aan de hand van een 
praktijkvoorbeeld in de materie in te werken. 
 
In oefenmodule 4 onderzoekt Dyzo samen met de sociale dienst de situatie van een actieve 
zelfstandige met een eenmanszaak. Het is warm aanbevolen om op voorhand een aantal 
praktijkvragen over te maken aan de lesgever, zodat deze zeker aan bod komen. 
 
 
Lesgever: medewerker van Dyzo 
Methode: voorleggen van uitgewerkte anonieme praktijkvoorbeelden met bijhorende 
vragen, uitwerken van een inkomensberekening in subgroepen aan de hand van facturen, 
kassabonnetjes, rekeninguittreksels en dergelijke. Samen werken aan een correcte 
inkomstenbepaling in functie van leefloon of steun en de daartoe noodzakelijke informatie 
en ondersteuning. Er zijn slides, zaakpapieren en een verwerkingsmodel op excel. Het 
excelmodel kan achteraf verstuurd worden per email. 
Deze module kan gecombineerd worden met module 7 tot een dagvullend programma. 
 

9. Het juridische kader waarin ondernemers functioneren (3 uur) 
In de opleiding wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 
- Begrippen (zelfstandige, vennootschap, eenmanszaak, ondernemingsnummer,…) 
- Verplichtingen van zelfstandigen (KBO, sociale bijdragen, belastingen,…) 
- Hulp/info voor zelfstandige in moeilijkheden 
- Bescherming tegen beslag/faillissement/… 
- … 

 
Lesgever: medewerker van Dyzo 
Methode: doceren met slides, incl. praktische oefeningen en voorbeelden 
 

10. Ondernemen is risico nemen (3 uur) 
In de opleiding wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 
- Armoede en zelfstandigen : een fictie ? 
- Zelfstandigen en krediet. 
- Zelfstandigen en consumentenbescherming. 
- Forfaitaire vergoeding voor hinder bij openbare werken. 
- Zelfstandigen en familiaal vermogensrecht: huwelijk en samenwoning. 
- … 

 
Lesgever: medewerker van Dyzo. 
Methode: doceren met slides, incl. praktische oefeningen en voorbeelden. 
 



11. OIM en de fiscus (3 uur) 
Deze opleiding levert basisinzichten in volgende onderwerpen: 
- Inkomstenbelastingen voor OIM 
- BTW 
- Betalingsfaciliteiten 
- Kwijtschelding nalatigheidsintresten 
- Onbeperkt uitstel 
- Fiscale schulden en vennoten/bestuurders 
- Fiscale bemiddelingsdienst 
- … 

 
Lesgever: medewerker van Dyzo i.s.m. accountant 
Methode: doceren met slides, incl. praktische oefeningen en voorbeelden 
 

12. Opleiding “starten en stopzetten van een zelfstandige 
activiteit” (3 uur) 
In de opleiding wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 
- Wat zijn de voorwaarden en formaliteiten om een zelfstandige activiteit op te richten 

(ondernemersvaardigheden: bedrijfsbeheer en/of beroepskennis,…) ? 
- Hoe kan men een zelfstandige activiteit stopzetten (schrappen 

ondernemingsnummer, ontbinding en vereffening vennootschap, faillissement,…) ? 
- Hoe kan een maatschappelijk werker helpen met de stopzetting ? 
- Waar vindt een maatschappelijk werker info over een zelfstandige zaak 

(ondernemingsloket, KBO, Staatsblad, sociaal verzekeringsfonds,…) ? 
- Kan men herstarten als zelfstandige na faling ? 
- … 

 
Lesgever: medewerker van Dyzo i.s.m. Zenito ondernemingsloket 
Methode: doceren met slides, incl. praktische oefeningen en voorbeelden 
 

13. Opleiding “Pensioen werknemers en zelfstandigen” (3 uur) 
In de opleiding wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 
- Welke soorten pensioen zijn er (rustpensioen, overlevingspensioen, pensioen van uit 

de echt gescheiden echtgenote, werkloosheid met bedrijfstoeslag) en wat zijn hun 
voorwaarden ? 

- Vanaf welke leeftijd kan iemand (al dan niet vervroegd) met pensioen gaan? 
- Hoe en waar vraag je het pensioen aan? 
- Hoe wordt het pensioen berekend? 
- Welke aanvullingen zijn er mogelijk bij een ontoereikend pensioen (IGO, THAB…)? 
- Wat verandert er door de regering Michel I ? 
- … 

 
 Opmerking: ambtenarenpensioenen worden gezien de complexiteit en afwijkende 

regels slechts heel kort besproken in deze opleiding. 
Lesgever: jurist van Dyzo i.s.m. studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds  
Methode: doceren met slides, incl. praktische oefeningen en voorbeelden 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

14. Ziekteverzekering zelfstandigen herstellen (3uur) 
 
In de opleiding wordt diep ingegaan op alles wat kan mislopen in de ziekteverzekering van 
de zelfstandigen en hoe dit kan opgelost worden met de kleinst mogelijke uitgave voor de 
klant of voor het OCMW. De cursist wordt wegwijs gemaakt in de knelpunten, de 
procedures, de tarieven.  
 
Inzonderheid komen aan bod :  

- het recht op ziekte-uitkeringen 
- het recht op terugbetaling van gezondheidszorgen 
- oplossingen via het ziekenfonds 
- oplossingen via de sociale zekerheid 

 
Lesgever: medewerker van Dyzo 
Methode: Interactief doceren met slides. Er is ondersteuning met voorbeelden, 
beslissingsschema’s, een checklist, aanvraagmodellen, online info en rekentools. Al deze 
middelen zijn online downloadbaar bij Dyzo. 
 
 
 
 

Prijstips  
De kostprijs per module van 3u (half dagdeel) is 450 € alles 
inbegrepen (verplaatsing, slides,…). U krijgt 100 € korting als u 2 
modules op 1 dag plant.  
Max. 25 à 30  deelnemers per module, samenwerken met 
buurgemeenten loont dus.


