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Advies en begeleiding zelfstandige ondernemers
Zelfstandige ondernemers of ex-zelfstandigen vinden zelden de weg naar professionele hulp.
Heist-op-den-Berg werkt samen met de gespecialiseerde organisatie Dyzo. Deze vzw adviseert
en begeleidt actieve ondernemers die vragen hebben waarop ze zelf geen uitweg of antwoord
vinden.
Ook gefailleerden of personen met schulden uit een vroegere zelfstandige activiteit, kunnen
terecht bij Dyzo.
Dyzo heeft een zicht op boekhouding, rendabiliteit, reorganisatie van een zaak, btw-problemen,
achterstallige sociale bijdragen en belastingen, handelshuur, vergunningen, ….
De vrijwilligers van Dyzo zijn zelf ondernemer geweest of hebben praktijkkennis van de materie.
Er zijn verschillende kanalen om informatie en hulp te krijgen:
 Informatie op de website van Dyzo (http://dyzo.be/) (gratis)
 Juridische helpdesk van Dyzo (https://dyzo.be/juridische-helpdesk) (0902 12 005:
betaalnummer, op dinsdag en vrijdag van 9 tot 13 uur)
 Persoonlijke begeleiding en onderzoek van jouw dossier (gratis, voor alle inwoners van
Heist)
Wil je een persoonlijke begeleiding door Dyzo: neem eerst contact op met het team Sociale
Dienstverlening.
Gesprekken kunnen plaatsvinden op de OCMW-site of bij jou thuis.

Ook familie of vrienden van een (ex-)ondernemer die de stap niet durft zetten, mogen contact
opnemen.
Info
Sociale Dienstverlening
OCMW-site
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 93 50
openingsuren:
Maandag

van 09 tot 12 uur, van 13.30 tot 16 uur, van 19 tot 20 uur

Dinsdag

van 09 tot 12 uur

Woensdag

van 09 tot 12 uur, van 13.30 tot 16 uur

Donderdag

van 09 tot 12 uur

Vrijdag

van 09 tot 12 uur, van 13.30 tot 16 uur

Sociale Dienstverlening (/team/sociale-dienstverlening)
OCMW-site
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
015 25 79 75
socialedienstverlening@heist-op-den-berg.be (mailto:socialedienstverlening@heist-op-den-berg.be)

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Alle informatie (/team/sociale-dienstverlening)
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