Samenwerking
Dyzo – lokaal bestuur anno 2016
Dyzo sluit akkoorden af
 ofwel met het OCMW
 ofwel met het gemeentebestuur
 ofwel met beiden samen.
Dyzo heeft een aanbod voor zelfstandigen in 2 fases van hun bestaan :
1. Met een zaak die in gevaar is, maar misschien nog te redden is. Het gemeentebestuur (en
zeker de schepen van economie, schepen van sociale zaken,…) heeft uiteraard belang bij de
redding van bepaalde kmo’s in de gemeente.
2. Met een zaak die hopeloos verloren is, of die al gestopt is, waar nog complexe problemen
van sociale rechten (ziektekosten & vervangingsinkomen) of schulden overblijven.
Elk gemeentebestuur1 in Vlaanderen kan sinds 1/01/2015 kiezen uit 3 mogelijkheden :
-

-

-

Gemeente en Dyzo sluiten geen overeenkomst. De medewerkers van de gemeente kunnen
wel terecht bij Dyzo voor consulten en informatievragen betreffende een concrete hulpvraag
(telefonisch en per mail). Maar het zwaartepunt van de hulpverlening, met name de
gegevensinzameling en de uitvoering van de consulten, blijft bij de gemeente en Dyzo gaat
ook niet ter plaatse. De Dyzo-ondersteuning op afstand aan de gemeente blijft wel kosteloos.
Deze optie veronderstelt een belangrijke mate van voorkennis van de gemeente.
De gemeente kiest voor occasionele samenwerking met Dyzo telkens als ze het nodig acht.
Ze roept de hulp van Dyzo in om complexe dossiers ter plaatse uit te zoeken én op te lossen.
Dit omvat naargelang de fase waarin de ondernemer zich bevindt, een. ondernemingsscan &
adviezen door een multidisciplinair team (jurist, boekhouder en ondernemer) of een sociaal
vooronderzoek in functie van de toekenning van een tussenkomst door het OCMW met een
schriftelijk rapport als eindresultaat. Dit kost 250,00 EUR alles inbegrepen bv. huisbezoek
(meerdere waar nodig), verplaatsingen adviseur, adviezen multidisciplinair team, schriftelijk
rapport overleg ter plaatse met medewerkers van de gemeente.
De gemeente neemt een jaarabonnement op een all-in service van Dyzo. De kostprijs
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hiervan wordt bepaald in functie van de bevolkingsgrootte van de gemeente en is alles
inbegrepen, onafhankelijk van de complexiteit en hoeveelheid van de dossiers.

Bijkomende optie :
Een maandelijkse zitdag (12 zitdagen per jaar) kost 1.000 € forfaitair extra op jaarbasis. We moedigen
het wel aan dat omliggende gemeentes (of OCMW’s) samenwerken om samen één zitdag te
organiseren. Tot op heden doen enkel Geraardsbergen en Ninove dat. Wemmel en Grimbergen zijn
in onderhandeling.
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In deze tekst wordt met gemeente ook het OCMW bedoeld, tenzij anders bepaald.
Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners betalen altijd een forfait van 750 €, boven de 10.000 inwoners
komt er een supplement in verhouding tot het aantal inwoners. Vraag onze berekening voor uw gemeente op
info@dyzo.be .
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