Online Masterclass

€ 150
KORTING
VOOR LEDEN

Praktijkmanagement
voor zorgverstrekkers
Na het grote succes van deze opleiding in de afgelopen zes jaar, zal deze
unieke opleiding op maat van zelfstandige zorgverstrekkers ook in 2022
plaatsvinden. Deze opleiding helpt jou als zelfstandig zorgverstrekker om
je praktijk professioneel te leiden als een onderneming in de zorgsector,
correct maar ook efficiënt én duurzaam.
Alle belangrijke facetten voor de praktijkvoering komen aan bod, met oog voor de
diversiteit tussen zelfstandige zorgverstrekkers: met of zonder ervaring, solo- of
groepspraktijk (mono- of multidisciplinair), met of zonder personeel ... Voor starters is
dit een uitstekende springplank. Voor ervaren zelfstandigen is het de start van een nieuw
begin en een steun in de rug voor ambitieuze toekomstplannen. Er is tijdens de opleiding
mogelijkheid tot vraagstelling en interactie.

DATA

Programma in detail

PRIJZEN

OPTIMALISEREN ADMINISTRATIE, FISCALITEIT & ASSOCIATIES
Waarop letten bij je administratie? Wat zijn de belangrijkste fiscale aspecten?
Wat zijn de cruciale aandachtspunten bij samenwerken in associatie? (4u)
Docent: Filip Jacobs, MDMJ Accountants

FINANCIEEL MANAGEMENT
Leer meepraten én meedenken met je boekhouder, zodat je goed weet
waar je staat en waar de beste opportuniteiten liggen. (4u)
Docenten: Jeroen Hombroux en Wim Boon, KBC Bank
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STRATEGIE & COMMUNICATIE

Telkens op zaterdag van 9u tot 13u.

Reeks 1 : 17/09, 01/10, 15/10, 12/11, 26/11/2022
Reeks 2 ; 24/09, 08/10, 22/10, 19/11, 03/12/2022

Ledenprijs met
KMO-portefeuille:

Kleine onderneming (-30%):
€ 367,50 (excl. btw)
Middelgrote onderneming (-20%):
€ 420 (excl. btw)
Ledenprijs
UNIZO/FVB/
aangesloten beroepsvereniging:
€ 525 (excl. btw)

Vul de promocode ZORG2022
in bij je inschrijving.
Basisprijs: € 675 (excl. btw)

INSCHRIJVEN

Leer hoe je een praktijk runt met een visie en leer je optimaal te
positioneren en zichtbaar te maken. (2u)
Docent: Lieven Van de Velde, LVDV Projects

Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:

WERKEN MET PERSONEEL

www.ondernemersacademie.be/323
(reeks 2)

Leer wanneer het interessant wordt en waaraan je moet denken als je overweegt
personeel aan te werven, alsook de basis van sociale wetgeving. (2u)
Docent: Kim Devries, Liantis

TIMEMANAGEMENT
Krijg controle over jouw agenda en to-dolijst, in plaats van omgekeerd. (2u)
Docent: Sofie Spaepen, Atlas Grow How

www.ondernemersacademie.be/322
(reeks 1)

ACCREDITERING
Voor deze opleiding wordt accreditatie voor permanente vorming
aangevraagd. Volg de website
voor de laatste updates.

ZELFZORG
Wapen jezelf om efficiënt stress te beperken en een burn-out te voorkomen. (2u)
Docent reeks 1: Marieke Impens, The Human Link
Docent reeks 2: Eveline Bockhodt, The Human Link
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INNOVATIE & DIGITALISERING
Bereid je praktijk voor op de toekomst en leer hoe je kan anticiperen
op belangrijke veranderingen van buitenaf. (4u)
Docent: Carole Absil, Antares Consulting
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