
19 mei 2017

TRAINING PRAKTIJK STARTEN
van droom tot doortimmerd plan

 

PROGRAMMA EN SPREKERS
DAGDEEL 1  -  FINANCIERING EN OMZET SPREKER

9.30 uur Kennismaking Laura Sprock (tandarts)

10.30 uur Financiering 
Wat zijn de aandachtspunten?  Waar wordt op gelet?  
Waar wordt op getoetst? Wat zijn handige tips?

Arjan Wijnands (ABN AMRO)

11.15 uur Omzet 
Met welke factoren moet je rekening houden om een 
reële omzet te kunnen voorspellen? Algemene ontwikke-
lingen, succesfactoren en benchmark gegevens.

Peter Boot (VVAA)

12.15 uur Praktijkinrichting
Waar moet je aan denken? Wat is een normale levens-
duur van apparatuur? En wat kost de gemiddelde inrich-
ting van een kamer?

Herm Slagmolen (Alldent)

DAGDEEL 2 – PRAKTIJKKOSTEN

14.00 uur Personeel
Wat zijn aandachtspunten? Wat kost een medewerker? En 
welke risico’s loop ik met personeel? Hoe houd je je team 
inzetbaar?

Jeroen Woerdman (VvAA)

15.00 uur Praktijkkosten
Wat zijn normale kosten van een praktijk? Welke invloed 
heeft bezetting? Wat zijn omzetgerelateerde kosten?

Harry Korver (KNMT)

16.00 uur Begroting
Hoe vertaal je kosten in een begroting? Wat zijn investe-
ringen? Wat zijn kosten? 

Sander van der Kragt (VVAA)



DAGDEEL 3 – ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN SPREKER

9.30 uur Terugkoppeling en herhaling. Laura Sprock

10.30 uur Ondernemer-zijn
Interne analyse. Hoe goed ken je jezelf? Waar liggen je 
krachten? En waar je valkuilen?

Marc Willems (VvAA)

11.15 uur Patiëntplanning 
Welke invloed hebben agendabeheer en patiëntplanning 
op je omzet? 

Laura Sprock

12.15 uur Presenteren
Hoe overtuig je anderen van jouw plannen? Hoe kun je 
in  een paar minuten je verhaal vertellen aan bijvoorbeeld 
financiers, aan je team of aan je toekomstige patiënten?

Ina Giessen
(Acts & Facts)

DAGDEEL 4 - PRESENTATIE VAN JE PLAN

Alle input voor het plan is gegeven. Dit is het moment om 
je plan te bespreken met een adviseur. Hierdoor krijg je 
individuele feedback op je plannen en presentatie. 

14.00 uur
en 
15.30 uur

Groep 1. Gesprek met adviseurs. VVAA adviseurs

14.00 uur
en 
15.30 uur

Groep 2. Managen van gedoe. Hoe ga je om met perso-
neel? Wat als er complicaties zijn? 

Ina Giessen
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