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Archimedicx: rating voor hospitalen (uit PPT van Erik van den Dobbelsteen)



Health grove (uit PPT van Jo Caudron)



Yuki robotic accounting (uit PPT van Erik van den Dobbelsteen)



Aktie notarissen (uit PPT van Erik van den Dobbelsteen)



Lawtrades.com (uit PPT van Jo Caudron



Virtual reality voor architecten (uit PPT van Jo Caudron)



Chatbot donotpay.co.uk met ‘juridisch’ advies betreffende parkeertickets (uit PPT van Jo Caudron)



Yuki.be

Boekhoudsoftwar

e / boekhouder



Apple gezondheidsapp.

Boekhoudsoftwar

e / boekhouder



Uit PPT van Jo Caudron





82% van huishoudens 

met minstens 1 iemand tussen 16 en 74 jaar 

heeft een internet aansluiting.

Bron: Statbel.fgov.be – ICT gebruik in huishoudens.



Bron: Comeos e-commerce studie 2015



Love it, hate it,

it’s here to stay.



Hoe 

erop inspelen?



Goed

AANWEZIG ZIJN OP HET WEB.



Zoekvolume voor enkele relevante zoektermen in Google Adwords Zoekwoordplanner.



• Gebruiksvriendelijk.

• Vindbaar.

• Juiste inhoud.

STERKE 

WEBSITE.



Maak uw site mobiel.



Bron: Wijs.beBron: Wijs.be



Mattkersley.com/responsive test



• Wie bent u?

• Wat doet u?

• Verwezenlijkingen / 

expertise.

• Wanneer bereikbaar?

• Hoe bereikbaar?

JUISTE 

INHOUD.



• Wat zoekt doelgroep?

• Zoektermen integreren in 

inhoud van de site.

• Links verkrijgen van andere 

sites.

SITE 

VINDBAAR MAKEN.



Opensiteexplorer.org – links naar site het-artsenhuis.be



Sterk 

AANWEZIG ZIJN OP HET WEB.



Marketing man, pexels.com

Uw client / patiënt laten evalueren 

en getuigen.



Geef naast de ‘te verwachten’ inhoud

ook advies op uw site.
Beantwoord bijvoorbeeld vaak voorkomende vragen.



Dejuristen.be – BLOG met advies over relevante thema’s.



Maak uw site interactief.
24/7 bereikbaar voor afspraken.



Opensiteexplorer.org – links naar site het-artsenhuis.be



Afspraak maken op Dr. Rowies zijn site.



Sanmax.be afsprakenmodule.



Exclusief voordeel
voor leden van de Federatie Vrije Beroepen

Leden van de Federatie Vrije Beroepen/UNIZO 

die Sanmax-klant worden krijgen volgend voordeel:

Jaar 1: 

•Geen setup-kost => waarde = € 150,00 

•16 maanden voor de prijs van 12 maanden (4 gratis maanden) 

=> waarde € 120,00 

Vanaf jaar 2: 

•10% korting (waarde = 36 euro voor 1-mans praktijk, 60 euro 2-mans 

praktijk, …) 

INTERESSE?

Geef zelf bij de contractafsluiting aan dat u lid bent en de korting wenst!

Meer info: www.afsprakenbeheer.be

Voor al uw vragen: info@afsprakenbeheer.be

Bij problemen ivm het ledenvoordeel: info@federatievrijeberoepen.be



Maak uw site interactief.
Afgeschermd onderdeel voor clienteel.

Voor opvragen van dossiers, facturen, plannen, budgetten, stand van zaken,...



Google ‘Mijn bedrijf’ in zoekresultaten (voor alle vrije beroepen van toepassing)



Social media tree concept, vectoropenstock.com



Digitale  

DIENSTVERLENING.



Slechts 5% van vrije beroepen biedt vandaag 

online betalen diensten aan.

Slechts 10% wil dit in de toekomst gaan doen.

FVB – UNIZO enquête naar digitale transformatie bij vrije beroepen (2016)



clarity.fm

On demand 

advies
Via Skype of 

telefoon

https://clarity.fm
https://clarity.fm


GoToWebinar.com

Gratis of betalendOnline seminaries



Sirriuslegaladvocaten.be – online tools (online bestellen en verkopen).



Wees  

ALERT.



Wie van jullie kent de Blockchain technologie?



https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain



Vragen?

lieven@youniverse.be



Exclusief voordeel
voor leden van de Federatie Vrije Beroepen

Leden van de Federatie Vrije Beroepen/UNIZO 

die Sanmax-klant worden krijgen volgend voordeel:

Jaar 1: 

•Geen setup-kost => waarde = € 150,00 

•16 maanden voor de prijs van 12 maanden (4 gratis maanden) 

=> waarde € 120,00 

Vanaf jaar 2: 

•10% korting (waarde = 36 euro voor 1-mans praktijk, 60 euro 2-mans 

praktijk, …) 

INTERESSE?

Geef zelf bij de contractafsluiting aan dat u lid bent en de korting wenst!

Meer info: www.afsprakenbeheer.be

Voor al uw vragen: info@afsprakenbeheer.be

Bij problemen ivm het ledenvoordeel: info@federatievrijeberoepen.be


