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“Samenwerken betekent voor mij: een sterkere positionering in de markt, een breder kennis-

veld en een betere organisatie van onze praktijk. Het is bovendien de verzekering om je vrij be-

roep in alle onafhankelijkheid te blijven uitoefenen.” 

 

Dirk Olyslager, apotheker—Braxburg cvba – Brasschaat  

 

Steeds meer vrije beroepers wagen vandaag de sprong naar een associatie of een samenwerkingsver-

band. Maar die weg slaat u best niet zomaar in en zeker liefst niet alleen.  FVIB heeft heel wat erva-

ring en expertise over samenwerken opgebouwd. Met het Kenniscentrum|samenwerken in associatie: 

Associëren om te innoveren gaat FVIB nog een stap verder. De stafmedewerkers begeleiden u tijdens 

uw associatieproces via nuttige publicaties, degelijke informatie, seminaries, workshops en een help-

desk.  Associëren : U staat er niet alleen voor. 

 

Vrije beroepen ontmoeten elkaar 

 

Op netwerkevents i.s.m. de UNIZO-regio’s, verspreid over heel Vlaanderen, maakt u op een informele 

manier kennis met belangrijke aspecten van het samenwerken in associatie. U ontmoet er collega’s 

die zich net als u willen informeren of collega’s die het hele associatieproces al hebben doorlopen. 

Deze meer ervaren collega’s getuigen graag over hun ervaringen met associëren en geven u bruikba-

re tips. 

 

Workshops en seminaries 

In workshops begeleiden we op een individuele manier startende associaties door-

heen het proces. De seminaries zijn aangepaste opleidingsmomenten die u moe-

ten ondersteunen in uw praktijkmanagement. Daarnaast doen we ook een beroep 

op collega’s vrije beroepers die hun concrete ervaringen met samenwerken toe-

lichten.     

 

Handboeken 

 

Bij wie alles wil weten over samenwerken in het vrije beroep, staat het Handboek voor vrije beroe-

pen. Samenwerken in associatie in de boekenkast. Het is de onmisbare handleiding voor wie samen-

werking overweegt of een associatie verder wil uitbouwen. Voor wie het liever wat beknopter wil, is 

er binnenkort het praktische stappenplan : Associëren stap voor stap.  Zoals de titel doet vermoeden, 

begeleidt de gids u stap voor stap in uw associatieproces. Ontdek ook onze brochure met nuttige 

informatie! Stuur een mail naar fvib@unizo.be om deze aan te vragen. 

 

WWW en e-nieuwsbrieven  

 

Via deze elektronische nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle initiatieven van het FVIB Ken-

niscentrum I samenwerken in associatie:  Associëren om te innoveren.  Neem zeker ook een kijkje op 

onze website. Deze biedt een waaier aan nuttige en bruikbare instrumen-

ten en een activiteitenkalender. www.fvib.be/samenwerken  

 

Blijf niet met uw vragen over associëren zitten –  

Contacteer de helpdesk !  

 

Onze medewerkers geven u graag eerstelijnsadvies en informatie !  

                FVIB Kenniscentrum—Spastraat 8—1000 Brussel—www.fvib.be/samenwerken—fvib@unizo.be  

 

Uitschrijven, klik hier 

 

 

 

En i.s.m. de bij FVIB aangesloten beroepsorganisaties en de UNIZO-regio’s. 


