
Hoe start ik mijn eigen praktijk? 

toepassing op de ontwikkelingsproblematieken.   

 

Een VE-vorming 
 

 
 

donderdag 13 en vrijdag 14 april 2016 
 

De vraag naar ergotherapie in de thuiszorg groeit.  
De stap naar een eigen ergo-praktijk is kleiner geworden. 
Ergotherapeuten hebben veel vragen: Hoe zit het met RIZIV, BTW, facturatie, sociale 
zekerheid, verzekering, planning, PR, vraagprijs, ... HOE BEGIN IK ERAAAN? 
Leef je met een vaag idee voor een ”ergo-praktijk”? Dan is de vorming iets voor jou! 

 
Lesgevers:  

Isabelle Vandevyvere en Marieke Coussens ,experten en zelfstandig ergotherapeuten. 
Zij informeren en coachen je over “hoe jij jouw praktijk inhoudelijk kunt vorm geven" 

 
Praktisch:  
 

• Deelname aan 2 dagen:  
  13 april 2016: 8:30 - 17:30. + de avondsessie: 19:30 - 22:00 
  14 april 2016:  8:30 - 17:30 

 
Plaats:  

La Petite Fabriek 
Rue du Moulin 16 
7500 Froyenne (Doornik) 
 

Prijzen (inclusief lunch gewoon of vegetarisch):  
 

o VE-leden: €375,00 
o Niet leden: €500,00 

   
 
Uiterste inschrijfdatum 10/04/2017 
 Bij minder dan 10 inschrijvingen wordt de vorming geannuleerd en krijgen de 
 deelnemers hun inschrijfgeld terug. 
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Avondeten en Overnachting (met ontbijt): is mogelijk, exclusief de vorming. 
 

• Plaats: La petite Fabrique.  
 

• Reservatie:  via e-mail: info@lapetitefabriek.be 
   via GSM  0478 78 67 80 (Fien Dewaele) 
 

• Practisch: 3 mogelijkheden 
§ 1. Slaapzolder 

max 8p, gemeenschappelijk sanitair blok (wc; 2 douches)  
prijs: €35,00 /nacht 

 
§ 2. Een 4-persoonskamer  

prijs: €45,00 /nacht 
 

§ 3. Een 2- persoonskamer, privé badkamer 
prijs: €50,00 /nacht 
 

§ 4. individuele kamer 
prijs: €65,00 /nacht 

 
 
 

Meer info:  www.lapetitefabriek.be/ 
 
 



Programma dag 1 donderdag 13 april 2017 
 Profilering van de ergotherapeut in een privé praktijk. 

 
8.30 – 9.00  Onthaal 
 
9.00  - 10.00 Inleiding voorzitter VE, Pierre Seeuws 
 
10.15-10u45 Een virtueel bezoek bij twee ergo-praktijken. 
 
10.45 – 11.00 Pauze 
 
11.00 - 12.30 Het bio - psychosociaal model (ICF-CY):  
 hoe bruikbaar is dit in de praktijk? 
 
12.30 - 13.30 Lunch 
 
13.30 – 14.30 Het bio - psychosociaal model (ICF-CY): hoe bruikbaar is dit in de 
praktijk? 
 
14.30 – 15.30 Modellen, kapstokken en methoden bruikbaar in jouw praktijk. 
 
15.30 – 16.00 Pauze 
 
16.00 – 17.00 Een businessplan voor de ergotherapeut is noodzakelijk! 
 
17.00 – 17.30 Slotwoord dag 1 

 
 

Avondprogramma:   
Hoe zet ik mijn droom om in werkelijkheid? 

 
19.30 – 22.00 Help! Ik wil een eigen praktijk, hoe moet ik starten?  
 Het ontstaan van JOUW ruw idee! 
 
 



 Programma dag 2 vrijdag 14 april 2017 
Op dromen staat geen vervaldatum!  

 
 

8.30 – 9.00   Onthaal 
 
9.00  -11.00  Mijn ruw idee verkennen?! 
 
11.00 – 11.30 Pauze 
 
11.30 – 12.30 Wat zijn de sterktes en zwaktes van mijn idee? 
 
12.30 – 13.30 Lunch 
 
13.30 – 14.30 Mijn idee ver “rijk”en, hoe doe ik dit? 
 
14.30 – 15.30 Mijn idee implementeren! We gaan aan de slag! 
 
15.30 – 16.00 Pauze 
 
16.00 – 17.00 Hoe promoot ik mijn idee?  
  Wat is mijn  personal branding (visie) van mijn praktijk? 
 
17.00 – 17.30 Slotwoord  


