
De academische opleiding van een podoloog is vooral gericht op het verwerven 

van medische competenties. De Ondernemersacademie biedt u hét basispakket 

aan om als zelfstandig zorgverstrekker uw praktijk én onderneming professioneel 

te leiden. Alle belangrijke facetten komen aan bod: financieel management,

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 zorgverstrekkers uit de andere disciplines.

Programma in detail

1   SUCCESVOL SAMENWERKEN EN TIMEMANAGEMENT

Samenwerken met zelfstandige zorgverstrekkers en krijg controle

over uw agenda en to-dolijst.

2  PRAKTIJKMANAGEMENT EN ASSOCIËREN

Welke rechtsvorm past bij u? De financiële en fiscale aspecten.

Wat zijn de cruciale aspecten van samenwerken in associatie?

3   FINANCIEEL MANAGEMENT

U leert meepraten met uw boekhouder.

4   STRATEGIE & MARKETING EN PERSONEELSMANAGEMENT

U leert hoe u een praktijk met een visie runt. U leert de basis van

sociale wetgeving, people management en team effectiveness.

5  INNOVATIEF MANAGEMENT

Bereid uw praktijk voor op de toekomst.

DATA EN LOCATIE

Zaterdag 2019:
5/10, 19/10, 16/11, 30/11, 14/12
09.00 - 13.15 u.
Rode Bol, Gent:
Sint-Denijslaan 485
9000 Gent

 INSCHRIJVEN 

Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/262

PRIJZEN

Ledenprijs met
KMO-portefeuille: 
€ 450 (excl. btw) 
Ledenprijs 
UNIZO/FVB/BVP/ABP: 
€ 750 (excl. btw)

Schrijf meteen in:  POD2019 

Basisprijs: € 900 (excl. btw)

CERTIFICAAT

Na afloop van deze opleiding 
ontvangt u een opleidingscer-
tificaat voor uw deelname aan 
deze Masterclass (20 uren).

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.

Na het grote succes van deze reeks in de afgelopen vier jaren, wordt 
deze unieke opleiding op maat van de zelfstandige zorgverstrekker 
voortgezet. Alle facetten van het professioneel leiden van een praktijk 
komen aan bod. Kortom, de broodnodige bagage voor de geslaagde 
zelfstandige zorgverstrekker!
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