
 Dyzo zoekt vrijwilligers

Wil je jouw talent belangeloos inzetten voor  
ondernemers in moeilijkheden ?
Stuur je CV naar info@dyzo.be
Na selectie krijg je een initiatiecursus. Wij betalen 
je onkosten en je verzekering. Je wisselt regelmatig 
ervaringen uit met andere vrijwilligers in een regionale 
werkgroep. Je leert voortdurend bij dank zij onze 
thematische opleidingen.

 Steun Dyzo

Ondernemers in nood begeleiden is arbeidsintensief 
en Dyzo moet voor een deel van haar inkomsten zelf 
instaan. Steun ons met een gift, een legaat of spon-
soring. Vanaf 40 €/jaar is een gift fiscaal aftrekbaar. 
Stort op rekening BE10 0000 0000 0404 (Europees 
rekeningformaat) BIC: BPOTBEB1 Rekeninghouder: 
Koning Boudewijnstichting (garandeert de fiscale 
aftrekbaarheid) met gestructureerde mededeling: 
192/0730/0022. Intermediairen zoals beroepsorgani-
saties OCMW’s of CAW’s doen hun voordeel met een 
samenwerkingsovereenkomst.

 Waar kan je terecht?

Bel 0800/11106 elke werkdag van 9 tot 12 uur. 
E-mail: info@dyzo.be  
Bereid je contact voor op onze contactpagina:  
www.dyzo.be//hoe-contacteer-je-ons  
raadpleeg onze rubriek veel gestelde vragen:  
www.dyzo.be/faq-overzicht/moeilijkheden 
en blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief: 
www.dyzo.be/nieuwsbrief

Dyzo, 
het anker 
voor De  

zelfstanDige  
in 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.

zelfstandigen in moeilijkheden
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AGENTSCHAP
VLAANDEREN VZW

ESF investeert in je toekomst



 Doorstarten

Een herstelplan ontwikkelen en uitvoeren vraagt tijd, 
middelen en volharding. Wij helpen je op weg.

Een faling is soms de minst slechte uitweg. Schaamte 
en woede zijn dan normaal, maar niet productief. Zo 
gaan kansen op sociale rechten en werk verloren. Kom 
op tijd op voor jezelf.

De weg naar een nieuwe activiteit na een  
faling is bezaaid met hindernissen. We gidsen je  
voortbouwend op jouw talenten.

 Op Dyzo kan je vertrouwen

Alles wat je Dyzo toevertrouwt is beschermd door 
beroepsgeheim. Ons advies is belangeloos, onze 
bijstand op maat van jouw probleem. Onze kwaliteit 
wordt erkend door de Vlaamse en Europese overheid.
Dyzo brengt ondernemers in moeilijkheden samen om 
te werken aan praktische oplossingen.

 Samenwerking

Er zijn ook andere organisaties waar je op moeilijke 
momenten terecht kunt als ondernemer. Dyzo werkt 
samen met vzw Boeren op een kruispunt.  
We bouwen aan goede relaties met sociale 
verzekeringsfondsen, ziekenfondsen,  
rechtbanken, curatoren, gerechtsdeurwaarders, 
banken, OCMW’s, CAW’s, VDAB , Syntra...

 Je stem reikt verder

Dyzo doet iets met je ervaringen. Er komen 
onderzoeken, studies en voorstellen om wat fout loopt, 
te voorkomen. Regels die ontmenselijken moeten 
veranderen. Je stem zal gehoord worden.

 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 : zit niet bij de pakken neer. Met 
Dyzo als je klankbord en expertisecentrum 
geraak je sneller weer op de goede weg.

Er zijn veel ondernemers die reeds onder
vonden hebben hoe vluchtig zakelijk succes 
kan zijn. Je vindt bij Dyzo zonder kosten en 
in alle discretie iemand die de uitdagingen 
kent en samen met jou zoekt naar antwoor
den. Hoe je schulden beperken, hoe een  
inkomen vinden, wat mag je in feite 
verwachten? Je bepaalt samen welke weg 
je bewandelt, hoe snel het vooruit gaat en 
waar je alleen verder kunt.

Twijfel niet te lang over de overlevings
kansen van jouw bedrijf. Dyzo biedt een 
meting, een opinie en een advies over de 
oplossingswegen. Je kan  bv. doorstarten, 
met of zonder bescherming tegen schuld
eisers, je kan kiezen voor een stopzetting, 
met of zonder faling of collectieve  
schuldenregeling.

Dyzo toont 
ondernemers in 
moeilijkheden 
de weg naar 
praktische 
oplossingen.


