
IN HET KORT
De academische opleiding van een arts is vooral 

gericht op het verwerven van medische competen-

ties. De Ondernemersacademie biedt u hét basis-

pakket aan om als zelfstandig zorgverstrekker uw 

praktijk én onderneming professioneel te leiden. 

Alle belangrijke facetten komen aanbod: Financieel 

management, personeelsmanagement, het zich 

positioneren in de markt, het organiseren van een 

praktijk of werkplek, en innoveren in uw praktijk. 

Er is ruimschoots mogelijkheid tot vraagstelling, 

interactie en begeleiding. Tijdens het gezamenlijke 

lunchmoment kunt u in dialoog gaan met zorgver-

strekkers uit de andere disciplines.

 Innovatief management: Bereid 

uw praktijk voor op de toekomst.

 Strategie en marketing: U leert 

hoe u een praktijk met een visie runt.

 Financieel management: U leert mee-

praten met uw boekhouder.

 Praktijkmanagement & Overnemen 

en –laten: Welke rechtsvorm past bij 

u en wat is uw praktijk waard?

 Stress & burn-out preventie en HR 

Management: Burn-out preventie bij 

artsen en omgaan met personeel.

INSCHRIJVEN
Beperkt aantal plaatsen. 

Schrijf snel in en vul de promocode ARTS2017 

in op www.ondernemersacademie.be/169

DATA & LOCATIE
Zaterdag 2017:

16/09, 07/10, 21/10, 18/11 en 9/12 

Communicatiecampus Gent

Sint-Denijslaan 489, 9000 Gent

Steeds van 10.00 tot 13.15u

PRIJZEN 
Basisprijs: € 900 (excl. btw) 

Ledenprijs VAS: € 650 (excl.btw) 

Met ledenprijs + KMO-Portefeuille: € 390 (excl.btw)

ACCREDITERING
Voor deze opleiding werden accreditaties voor per-

manente vorming aangevraagd. Volg de website 

voor de laatste updates. 
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Masterclass 

Zorgmanagement 
voor artsen 
Na het grote succes van deze reeks in 2015 en 2016, wordt deze unieke opleiding 
op maat van de medisch vrije beroeper voortgezet. Alle facetten van het profes-
sioneel leiden van een praktijk komen aan bod. Kortom, de broodnodige bagage 
voor de geslaagde medisch vrije beroeper!

In samenwerking met

t. 02 21 22 613

w. www.ondernemersacademie.be/169

¤ 250 EXTRA 
KORTING VOOR 

VAS - LEDEN 

Indien er minder dan 8 personen per beroepsgroep inschrijven, behouden we het recht, met instemming van de 
betreffende beroepsvereniging, waar mogelijk en passend, groepen samen te voegen of de opleiding te annuleren.

Met de expertise van 


