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Inleiding

U heeft de gloednieuwe en unieke Startersgids in handen. Een goede investering voor al wie eraan 
denkt zelfstandig te worden en een eigen praktijk op te starten. Een eigen praktijk starten en runnen 
blijft inderdaad een hele uitdaging. Daarom moeten we er alles aan doen om een goede start te 
maken en om onze ondernemingen toekomstperspectieven te geven. Dat heeft op de eerste plaats 
te maken met een gezonde, gedreven maar toch weloverwogen ondernemende spirit en met de 
juiste mentaliteit.

Akkoord, deels is dat een gave, een talent, en men moet er met veel goesting aan beginnen. Maar dat 
volstaat tegenwoordig niet. Een eigen praktijk starten en uitbouwen vraagt ook snelle, betrouwbare 
informatie, vorming en bijscholing, betaalbare adviseurs, rekeningen die kloppen, planning en 
product-, markt- en cliëntkennis. Een goede ergotherapeut, man of vrouw, is noodgedwongen een 
duizendpoot, zich evenwel bewust van het feit niet alles zelf te kunnen en te weten. Daarom wil 
deze uitgave op de eerste plaats een handige, vlotte gids zijn in de doolhof op weg naar een eigen 
praktijk. Het is bewust geschreven in ‘mensentaal’, klaar en duidelijk, overzichtelijk, kortom geen lees-, 
maar een doe-boek, een wegwijs, een gps.

Daartoe is beroep gedaan op auteurs vertrouwd met de dagelijkse praktijk van (startende) 
zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepen.

Onder meer uw eigen beroepsorganisatie, Ergotherapie Vlaanderen, en de adviseurs van UNIZO 
Startersservice waren een sterke inspiratie voor deze handige gids.

Deze Startersgids is een leidraad. Vanzelfsprekend is persoonlijk advies op maat een verdere, 
noodzakelijke aanvulling. Een erkend accountant of boekhouder mag uiteraard niet ontbreken.

Bovendien kan iedere starter terecht bij Ergotherapie Vlaanderen, bij de Federatie Vrije Beroepen 
voor de UNIZO startersservice, en bij de UNIZO Ondernemerslijn.

Want goed begonnen is half gewonnen.

Veel succes! 

Pierre Seeuws - Voorzitter Ergotherapie Vlaanderen

Danny Van Assche - Gedelegeerd bestuurder Federatie Vrije Beroepen - Gedelegeerd bestuurder 
UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers 
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Wist u dat de vrije beroepers meer dan een kwart (28,15%) 
van het totaal aantal zelfstandigen uitmaken in België?

De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, 
is dé representatieve interprofessionele organisatie  
voor het vrije beroep. 

Interesse om lid te worden van onze Federatie? Sluit u dan nu aan:
• Als individuele vrije beroeper

Als individueel lid kan u rekenen op tal van voordelen. Bovendien bent u dan automatisch 
ook lid van UNIZO, de grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen.

o 24/7 persoonlijk advies via de UNIZO Ondernemerslijn.
o Advies en informatie op uw maat via publicaties, webinars, nieuwsbrieven, …
o Netwerkactiviteiten met ondernemers uit alle zelfstandigensectoren.
o Korting of gratis deelname aan seminaries met accreditering/permanente vorming.
o Abonnement op De Vrije Beroeper, het ledenblad voor het vrije beroep (4x/jaar)
o Abonnement op ZOmagazine, het meest gelezen KMOzakenblad.
o Diverse relevante en stevige kortingen (bvb Proximus, Q8, …)
o Belangenbehartiging op alle niveaus voor de erkenning en bescherming van

vrije beroepsbeoefenaars.
o En zoveel meer…

• Als beroepsorganisatie
Als koepelorganisatie verenigen we bijna 30 beroepsorganisaties uit het vrije beroep voor:

o … doortastende belangenbehartiging en lobbywerk op alle niveaus, oa binnen PC 336
o … advies en nieuws over alle ondernemerstopics, via diverse media en

persoonlijke kanalen
o … u maakt preferent deel uit van relevante sectorcommissies en werkgroepen.

Op die manier wordt u uit de eerste hand geïnformeerd maar kunt u ook uw stem 
luider laten klinken

o … netwerkopportuniteiten met collega’s uit andere sectoren, partners en
beleidsmensen. 

o … minimum drie contacten van uw organisatie worden individueel
UNIZO/Federatielid. Op die manier ontvangt u alle schriftelijke en digitale 
communicatie van UNIZO en de Federatie en wordt u nauw betrokken bij onze 
handel en wandel.

o … boven alles: maatwerk! De invulling van een samenwerking met de Federatie
Vrije Beroepen werken we steeds concreet uit in overleg met uw organisatie.

Meer info? Wilt u aansluiten?
Surf naar: www.federatievrijeberoepen.be 
of contacteer ons via: info@federatievrijeberoepen.be
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