
Gratis infosessies
SBB Accountants & Adviseurs heeft in samenwerking met haar 
partner-beroepsorganisaties uit de medische sector enkele gratis info-
sessies over samenwerking georganiseerd. Daar loodsen we je doorheen 
al deze vragen aan de hand van een concreet uitgewerkte casus waarbij 
we starten met de oprichting van een eenmanszaak tot de uitbouw van een 
multidisciplinaire groepspraktijk. Waar nodig en nuttig bespreken we ook 
een aantal aandachtspunten op fiscaal vlak (bijv. de btw-regels).

We heten je graag welkom op de volgende data: 

• donderdag 26 september 2019 in LINK21
        (Welvaartstraat 14, 2200 Herentals)

• dinsdag 1 oktober 2019 bij LTD3
        (Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt)

• donderdag 3 oktober 2019 in aula Schaubroeck
        (Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth)

• maandag 7 oktober 2019 bij Axxon
        (Imperiastraat 16, 1930 Zaventem)

• dinsdag 8 oktober 2019 in het Fabriekspand
        (Veldstraat 59, 8800 Roeselare)

In samenwerking met

 Uitnodiging SBB-infosessie 

Of je nu huisarts, specialist, logopedist, kinesitherapeut of thuisverpleegkundige bent, op een bepaald ogenblik in je carrière sta je 
voor de keuze: bouw ik mijn praktijk verder alleen uit of doe ik dit in samenwerking met andere collega’s? 

Hoe maak je deze keuze en met welke aspecten hou je best rekening?
De juiste samenwerkingsvorm kiezen, vraagt wel wat denkwerk:
- Blijf je binnen je eigen beroepsgroep of verleg je je focus naar een meer multidisciplinaire samenwerking? 
- Welke samenwerkingsvormen bestaan er en welke passen het beste bij jouw project? 
- Hoe vertaalt zich dit in samenwerkingscontracten, oprichting van vennootschappen en eventuele (vastgoed)investeringen? 
- Zijn er bepaalde deontologische voorschriften waarmee je rekening moet houden?

Met een aantal duidelijke afspraken voorkom je niet alleen conflicten achteraf maar leg je ook de basis voor de succesvolle uitbouw 
van je praktijk en carrière.

Solo of toch samenwerken in een groepspraktijk?
Stel de juiste diagnose!

Info
Programma
19u45:  Onthaal
20u00: Verwelkoming
20u05:  Voordracht
21u45:   Tijd voor vraagstelling en om te
               leren van collega’s
22u00:  Napraten en netwerken met

               collega’s tijdens receptie

Prijs
Je deelname is gratis, wij vragen wel 
om ten laatste drie dagen voor het 
evenement in te schrijven. SBB houdt 
zich het recht voor om een no show fee 
van 25 euro aan te rekenen voor wie zich 
inschrijft en zonder verwittiging afwezig 

is.

Inschrijvingen
www.sbb.be/nl/events

We verwachten veel belangstelling 
voor deze sessies. Snel inschrijven is de 
boodschap.

Contact
communicatie@sbb.be
016 24 64 85


