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Wordt uw droom werkelijkheid?
Bent u tandarts, orthodontist of mondhygiënist en droomt u van een eigen praktijk? Dat is mooi!
Maar weet u ook wat er allemaal bij een praktijkstart of -overname komt kijken? In de masterclass
‘start of overname mondzorgpraktijk’ krijgt u praktische handvatten die u helpen om uw
droompraktijk te realiseren. 

Het programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Openingswoord KNMT
   
2. De financiële kant van het overname proces (door Harro de Haan, Visser & Visser): 

Waarop let ik in de verkennende gesprekken? Hoeveel goodwill betaal ik? En waarvoor
eigenlijk? Welke manieren van overnemen zijn er en hoe toets ik de haalbaarheid? Deze en
meer financiële zaken belicht Harro de Haan.

   
3. De inrichting van de praktijk (door Piet Vera, Dentalair): 

Wat zet ik in mijn Programma Van Eisen? Hoe beoordeel ik de praktijkinrichting van een
bestaande praktijk? Welke vormen van huisvesting zijn er? Hoe bepaal ik de waarde van
bestaande apparatuur? Deze en meer praktische vragen omtrent de inrichting van uw praktijk
beantwoordt Piet Vera.

   
4. De financiering (door Arjan Wijnands, ABN AMRO): 

Waarop let de bank bij de beoordeling van mijn ondernemingsplan? Op welk moment ga ik in
gesprek met de bank? Hoe stel ik een financieringsplan op? Aan de hand van een aantal
praktijkvoorbeelden neemt Arjan Wijnands u mee door het financieringstraject bij de bank.

   
5. Focus op de zorg ná de start van uw praktijk (door Floor van Wakeren, Infomedics): 

Met welke partijen heb ik als zorgondernemer te maken? Hoe werkt het declaratieproces? 
Op welke kengetallen ga ik mijn praktijk sturen? Hoe zorg ik dat ik focus hou? In het laatste
onderdeel van de masterclass belicht Floor van Wakeren deze en meer praktische vragen over
het traject ná uw start als zelfstandig ondernemer.

Tijd en locatie
17.30 - 18.30 uur   Ontvangst met een maaltijd
18.30 - 18.53 uur   Welkom!
18.35 - 19.15 uur   De financiële kant van het overname proces
19.15 - 20.00 uur   De inrichting van de praktijk
20.00 - 20.30 uur   Pauze
20.30 - 21.15 uur   De financiering
21.15 - 22.00 uur   Focus op de zorg ná de start van uw praktijk
22.00 - 22.30 uur   Borrel

Deze masterclass vindt plaats op de volgende locaties:
 Rotterdam, 7 november 2019 
 Eindhoven, 14 november 2019
 Amsterdam, 21 november 2019

Is deze masterclass ook voor mij?
Iedere tandarts, orthodontist of mondhygiënist die overweegt om een mondzorgpraktijk te starten
of overnemen is gebaat bij deze masterclass. Alle sprekers hebben geruime ervaring in het
begeleiden van startende ondernemers en delen hun ervaringen graag met u. Natuurlijk is er
voldoende ruimte om uw persoonlijke vragen te stellen; publiekelijk zodat iedereen er profijt van
heeft of persoonlijk tijdens één van de pauzemomenten. 

Nu al specifieke vragen? Laat het ons weten via het veld ‘opmerkingen’ bij uw aanmelding, dan
nemen we deze direct mee in het programma!

3 KRT-punten
Met het volgen van deze masterclass krijgt u 3 KRT-punten of 3-KRM-punten toegekend.

Kosten en aanmelden
Deelname aan de masterclass kost €35. Dit is inclusief de maaltijd, pauzedrankje en borrel
achteraf. Aanmelden kan via deze link of de knop hiernaast. 
Wees er snel bij want er zijn maar 40 plaatsen per avond beschikbaar!

Parkeren
Bij alle locaties geldt betaald parkeren in de buurt. 
Bekijk via onderstaande links hoe u de ABN AMRO kantoren bereikt: 

 Rotterdam
 Eindhoven
 Amsterdam

https://www.xeroxmediaservices.nl/mailingen/275053
https://masterclass.events.abnamro.nl/
https://www.abnamro.nl/nl/images/Routebeschrijving_Bijenkorf_Parkeergarage.pdf
https://www.thisiseindhoven.com/nl/locaties/78745267/abn-amro-bank-n-v
https://www.thisiseindhoven.com/nl/locaties/78745267/abn-amro-bank-n-v
http://www.sixhandshakes.nl/assets/downloads/SixHandshakes-Routebeschrijving.pdf

