
Zitdag in het Sociaal Huis 
Elke derde maandag van de maand van 13.30 
tot 15.30 uur. 

Contact Dyzo-medewerker, Hanne Onraedt 
Tel. 0800 111 06  
info@dyzo.be 

Sociaal Huis Sint-Truiden 
Clement Cartuyvelsstraat 12 
3800 Sint-Truiden 
Tel. 011 69 70 30 
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be 

Sociaal Huis 
werkt samen 

met Dyzo 
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Dyzo, het anker 
voor de 

zelfstandige in 
moeilijkheden 

Je kunt zonder afspraak langskomen op 

de zitdag in het Sociaal Huis of je kunt 

een afspraak maken bij Dyzo voor een 

bezoek bij je thuis of in je zaak. 

mailto:hanne.onraedt@dyzo.be


Dyzo beluistert, adviseert, bemiddelt en 
begeleidt discreet ondernemers en vrije 
beroepen die dreigen vast te lopen. Ook 
gefailleerden en gewezen zelfstandigen 
met problemen zowel op zakelijk,     
administratief, juridisch, economisch, 
psychosociaal, familiaal en relationeel vlak 
kunnen bij Dyzo terecht voor onder 
andere: 

 Liquiditeitsproblematiek en
rendabiliteitsproblematiek

 Schuldoverlast

 Sociale zekerheid

 Communicatiestoornissen

 Vennootschapsproblematiek

 Handelsonderzoek

 Gerechtelijke reorganisatie

 Stopzetting of faling

 Verschoonbaarheid

 …

Dyzo, een gespecialiseerde 
begeleidingsdienst voor zelfstandigen in 
moeilijkheden, organiseert elke derde 
maandag van de maand een zitdag in het 
Sociaal Huis.  

De medewerkers van Dyzo leggen zich toe 
op het adviseren en begeleiden van 
actieve ondernemers die met situaties en 
vragen geconfronteerd worden waarop ze 
zelf geen uitweg of antwoord vinden.  

Maar ook gefailleerden of personen die 
nog moeilijkheden ondervinden omwille 
van een vroegere zelfstandige activiteit 
kunnen bij deze dienst terecht. 

Ook familie of vrienden die in hun     
omgeving een (ex-)ondernemer kennen, 
die de stap niet durft te wagen, kunnen 
gerust contact opnemen met Dyzo.  

De hulpverlening van Dyzo is gratis. 

Heel wat mensen hopen hun weg te   

vinden als zelfstandige. 

Ondernemen is op zich al een hele     

uitdaging en soms worden er grote risico’s 

genomen. Door ziekte, ongeval, 

relatiebreuk, slechte betalers, … kunnen de 

mooiste ondernemingsplannen aan het 

wankelen gaan. 

Op zoek gaan naar een aanspreekpunt of 

oplossing is niet gemakkelijk. Maar Dyzo is 

er om hulp te bieden waar nodig. 

Je vraagt beter tijdig om hulp want dit 

maakt vaak het verschil tussen het redden 

van je zaak of de stopzetting of het     

faillissement ervan. 

Mensen praten niet graag over     

moeilijkheden maar een gesprek met Dyzo 

resulteert vaak in nieuwe    

mogelijkheden. 


