
 Steunen kan ook anders

Je wil iets doen om ondernemers in nood te helpen,  
maar je hebt echt geen tijd om als vrijwilliger mee te 
werken? Je kan ons ook financieel steunen, zie  
www.dyzo.be/samenwerken/giften-schenkingen-en-legaten

 Waar kan je terecht?

E-mail je motivatiebrief en curriculum vitae naar
info@dyzo.be. We houden een selectiegesprek
en wie daar positief uitkomt krijgt een uitnodiging
voor de startopleiding. Daarna teken je een engagements-
verklaring. Als stage loop je een tijdje mee met een ervaren 
vrijwilliger of krijg je een passende deeltaak toegewezen.

ERVAREN  
ONDERNEMERS  
zijN ExpERtS  

iN hEt  
OplOSSEN VAN  

MOEilijkhEDEN.

Dyzo begeleidt de zelfstandige ondernemer in moeilijkheden 
integraal en geeft hem een stem in de maatschappij en het beleid. 
Door de weerbaarheid van de ondernemer te versterken en nieuwe 
kansen te geven draagt Dyzo bij tot de welvaart en het welzijn in 
Vlaanderen.
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 Dyzo zoekt vrijwilligers

De vrijwillgers die Dyzo zoekt zijn vertrouwd met het 
ondernemerschap. Zo komt wederzijds begrip en waar-
dering sneller tot stand. Vrijwilligers moeten bereid 
zijn om een basisopleiding te volgen en regelmatig te 
rapporteren, schriftelijk en in groep.

 Ervaren ondernemers gezocht

Ervaren ondernemers zijn experts in het oplossen 
van moeilijkheden. Ze krijgen makkelijker het  
noodzakelijke vertrouwen dan andere dienstverleners.
Dyzo let wel op het belangeloze van de vrijwillige inzet, 
om haar kwetsbare klanten te beschermen. 
Vrijwillige medewerkers moeten niet alles zelf 
kunnen oplossen, maar ze moeten wel weten waar 
de oplossing te vinden is. Ze worden in hun taak 
ondersteund door medewerkers van Dyzo. Ze krijgen 
een startopleiding, voortgezette opleiding en  
vergaderen regelmatig met andere medewerkers.  
Dyzo biedt vergoeding van kosten en een verzekering, 
maar vraagt regelmatige rapporten in ruil.

 

 Waaier aan profielen

Dyzo zoekt uiteenlopende talenten. Gewezen  
boekhouders, consultants, maar ook handelaars  
zijn welkom.
Juridische, financiële en commerciële talenten 
gepaard aan een open geest en de noodzakelijk 
discretie geven je kandidatuur een meerwaarde.

 

  Wat is Dyzo?

Dyzo staat open voor alle ondernemers, om het 
even of ze ergens lid zijn of niet. Om praktische 
redenen beperken we ons tot Vlaanderen.

Dyzo wordt erkend en 
gesubsidieerd door het 
agentschap ondernemen, 
namens de Vlaamse 
regering. De Vlaamse 
en Europese overheid 
garanderen onze
kwaliteit.

Samengevat: Dyzo rekent op je vrijwillige 
inzet als je vertrouwd bent met ondernemen. 
Je krijgt in ruil: voortdurende opleiding, 
feedback en kostenvergoeding. Vrijwilliger 
ben je uit waardering voor onze klanten.

Sommige ondernemers zijn uitstekende 
stielmannen, maar kunnen wat 
ondersteuning in hun managementsfuncties 
zoals administratie, financieel beheer, 
commerciële aanpak enz. wel gebruiken. 
Door af en toe de zaken kritisch te bekijken 
kan heel wat ellende voorkomen worden. 

Een probleemoplossing start met het 
verzamelen van de nodige gegevens. 
Daarna moeten kansen voor oplossingen 
opgespoord worden. Tenslotte moet de 
ondernemer kiezen en uitvoeren. Bij elk van 
die stappen kan het proces vastlopen.  
Er is vertrouwen nodig, kennis en  
ervaring om het proces tot een goed  
einde te brengen.

Dyzo is het 
anker voor de 
zelfstandige 
ondernemer in 
moeilijkheden


