
 
 



UNIZO? 
• Unie VAN zelfstandige 

ondernemers 
• 85000 leden ondernemers 
• Beweging  
• 120 sectoren 
• Sociale partner 



Jean-Luc Fasseur 
• Coördinator Jobkanaal 
• Brug tussen arbeidsbemiddelaars 

en werkgevers (12 consulenten) 
• Gratis advies over 

steunmaatregelen, subsidies en 
HRM 

• EAD-beleid = meer diversiteit 



Jij als zelfstandige? 
• Eigen baas over eigen idee 
• Van idee naar een plan 
• Gratis infosessies in je regio 
• Vlaamse Startersweek (24 tot 

28 april 2012) 
 
 



Goed nadenken! 
• Wat zijn de voor- en nadelen van het 

zelfstandige zijn? 
• Welke impact brengt het 

ondernemerschap teweeg in mijn 
privé-leven? 

• Beschik ik over de nodige 
competenties om als zelfstandige te 
starten?  



Arbeidsmarkt 
 
 

De Vlaamse Arbeidsmarkt: 
welkom in de jungle! 
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Werken in een KMO? 
 

Een tochtje met een zeilbootje waar u 
meteen enkele touwtjes in handen 

heeft? 
 

Of kiest u voor een vrachtschip waar u 
een klein radertje bedient in de 

machinekamer? 



Eén team 
 

• Hecht teamgevoel 
 

• Familiale sfeer 
 

• Geen afstand tussen ondernemer en 
werkgever 



Klein én wendbaar 
 

• Oog voor uw individuele behoeften als 
werknemer 
 

• Grote betrokkenheid bij het nemen van 
beslissingen 



Leermogelijkheden 
 

• Opleiding on-the-job 
 

• Geen theoretische vorming 
 

• Breed takenpakket = waaier van ervaring 
opdoen 



Groeimogelijkheden 
 

• Groter afwisselend takenpakket 
 

• Hoge betrokkenheid 
 

• U krijgt meer verantwoordelijkheid 



Stabiliteit 
 

• Werknemer = lid van een team 
 

• KMO = minder gevoelig voor 
conjunctuurbewegingen 
 

• Vraag naar werknemers stijgt nog! 
 



Maar hoe? 
• 1 op 2 is via via 
• 85% van KMO’s doen personeelsbeleid zelf 
• Eerste indruk belangrijker dan diploma(’s) 
• Gepersonaliseerde motivatiebrief 
• CV op maximaal 2 pagina’s 
• Heb plezier in uw sollicitatiegesprek (uitstraling!) 
• Bereid je voor! 
• Wees leergierig 

 KMO bedrijfleiders verdienen ook hun ondersteuning! 
 



Waar zijn de bedrijven? 
Stagehappenings 
Regionale netwerkevents tussen (hoge-)scholen en 
ondernemers 
 
Doel:  mekaar wederzijds leren kennen, stageplaatsen 
creëeren. 
Concept: een avondformule. De bedrijven stellen zichzelf 
en hun stageplaatsen via een filmpje voor. Hierna kunnen 
de bedrijfsleiders en stagebegeleiders van de scholen 
contacten leggen. Gratis inschrijving, 
Data: zie www.ondernemendeschool.be 



Waar zijn de bedrijven? 
Stagecoaching 
Coachingseminaries voor ondernemers met een stagiair op 
de werkvloer 
 
Doel: ondernemer wegwijs helpen in de begeleiding van 
een stagiair op de werkvloer 
Concept: 2 avonden van telkens drie uur. Praktijkgerichte 
coaching met max. 25 deelnemers. 
Data: 2 en 9 maart (Sint-Niklaas); 22 en 29 maart (Brussel); 
16 en 23 april (Hasselt); 17 en 24 april (Turnhout); 18 en 25 
april (Brugge). 



Waar zijn de bedrijven? 
Online stagebegeleidingstool voor ondernemers 
Online coachingstool met info en tips i.v.m. 
stagebegeleiding in een KMO (update tegen april 2012!) 
 
url: www.unizo.be/lerenopdewerkvloer 
 



Waar zijn de bedrijven? 
 
 
UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen 
Spastraat 8, 1000 Brussel 
Tel : 02 238 05 67 
Website : www.ondernemendeschool.be 
E-mail : ondernemendeschool@unizo.be 
 



Dank 
 

Dankjewel voor jullie aandacht en 
samenwerking! 

 
Veel succes met het vinden van een stage! 


	Dianummer 1
	UNIZO?
	Jean-Luc Fasseur
	Jij als zelfstandige?
	Goed nadenken!
	Arbeidsmarkt
	Dianummer 7
	Werken in een KMO?
	Eén team
	Klein én wendbaar
	Leermogelijkheden
	Groeimogelijkheden
	Stabiliteit
	Maar hoe?
	Waar zijn de bedrijven?
	Waar zijn de bedrijven?
	Waar zijn de bedrijven?
	Waar zijn de bedrijven?
	Dank

