
DIGITALISEREN ALS ZELFSTANDIGE LOGOPEDIST

Docent 
Anouk De Vleeschhauwer
Logopediste met bijzondere
expertise binnen stemtherapie.
Als oprichter van Voice Training
Centre begeleidt zij
professionele sprekers en
zangers, verricht zij onderzoek
binnen haar vakdomein en
organiseert zij maandelijks
interdisciplinaire stemklinieken
in samenwerking met Europa
Ziekenhuis Sint-Elisabeth. Ze is
betrokken medewerker van
EVTA.be.

Voor wie?
Dit traject is specifiek ontworpen voor
logodisten. Er is geen voorkennis vereist.

Duur
Dit online traject duurt 4 maanden en
bedraagt 25 cursusuren, inclusief 1 uur
individuele coaching.  
 
KMO-portefeuille
Enkel het bedrag exclusief btw komt in
aanmerking voor KMO-portefeuille. Het
bedrag van 128,43€ (21% btw) dien je te
storten op het rekeningnummer van Voice
Training Centre. Het restbedrag van
611,57€ kan je via kmo-portefeuille betalen.

611,57€
incl. btw (740,00€)

Je wil jouw patiënten beter begeleiden na de therapie maar weet niet goed hoe.
Je bent uren bezig aan voorbereidingen en in het weekend moet je nog eens
achterstallige administratie afwerken.
Je blijft meer en meer patiënten behandelen zonder te weten hoe het anders kan.
Je hebt geen idee wat het verschil is tussen verschillende ondernemingen, btw en
belastingen.
Je hebt geen idee hoe je aan de slag kan met sociale media en wat er belangrijk is
voor de vindbaarheid van je website .

Je wil jouw administratie vereenvoudigen en het maken van verslagen
vergemakkelijken en automatiseren.
Je wil meer controle over je work-life balance en meer inzicht in de mogelijkheden
als logopedist.
Je wil meer inzichten in je financiën creëren zodat je zelf kritisch kan nadenken wat
voor jou een noodzakelijk en eerlijk uurloon is.
Concrete tips en handvaten om je leven als logopedist anders te organiseren en
efficiënter te werken.
Je wil rust vinden in de chaos van de vele taken die je moet volbrengen als
logopedist.
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DIGITALISEREN

Sociale media 
& website

Time
management 

Mindset 

Administratie
 

Patiënt-
ondersteuning 

Financiële vrijheid 

Focus: bepaal je doelen en focus
Time-management: bepaal je ideale uurrooster en stop met eindeloze to do-lijstjes
Planning hacks: essentials voor een goede planning
Centraliseer: verzamel alles op één plek met behulp van Notion

Administratie: vereenvoudigen van administratie als logopedist
Online agenda: het opzetten van een online agenda voor jouw patiënten
Btw & belastingen: meer inzichten in eigen belastingen
Basics voor ondernemingen: verschillende ondernemingsvormen en andere basics

Financiële vrijheid: Controle over je eigen leven
Prijszetting: huidig honoraria en eigen prijzen bepalen
Creatief ondernemen als logopedist: online (ouder)cursussen, templates, materiaal... 

Ideale cliënt: balans tussen therapeut en cliënt
GDPR en deontologie: regelgeving in verband met publiciteit
Telelogopedie: wetgeving en verschillende platformen
Patiëntondersteuning: digitale mogelijkheden 

Website: het bouwen van een website
Basis SEO: Vindbaarheid van je website op Google
Sociale media: Content voor sociale media voor jouw doelpubliek 

Module 1 >> Time-management & mindset

Module 2 >> Administratie & basics voor ondernemingen

 
Module 3 >> Financiële vrijheid

Module 4 >> Patiëntbegeleiding

Module 5 >> Sociale media & website
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Praktisch
Het traject is een combinatie van online modules met videotraining, ebook en
oefeningen en daarnaast online live sessies waarin we de modules zeer praktisch samen
oefenen. Na het doorlopen van het traject kan je nog een individuele sessie inplannen
met Anouk via haar online agenda (https://www.vocallogopedie.com/afspraak-maken).
De live sessies zijn tevens levenslang beschikbaar en worden beschikbaar gesteld op het
online leerplatform.

Indien je het traject volledig hebt doorlopen, zal je een persoonlijk certificaat opgestuurd
krijgen per post. Deze worden op regelmatige basis verstuurd. Er wordt nagekeken of je
de cursus volledig hebt doorlopen via het logboek van het online platform. Via het
platform kan ik jouw activiteiten opvolgen. 

Cursusdata
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende contactmomenten. Elke twee
weken op vrijdag wordt er een module online gezet van de cursus en die kan je op je
eigen tempo bekijken. Tijdens de live sessies gaan we deze cursus niet meer stap voor
stap overlopen maar gaan we praktisch aan de slag en kunnen we eventueel casussen
bespreken.  

9 april - Module 1 Time-management & mindset
16 april 9u00 - 10u30 Live sessie module 1
23 april 11u00 - 12u00 Vragensessie en opvolging module 1 
30 april - Module 2 Administratie & basics voor ondernemingen
7 mei 9u00 - 10u30 Live sessie module 2
14 mei 11u00 - 12u00 Vragensessie en opvolging module 2
21 mei - Module 3 Financiële vrijheid
28 mei 9u00 - 10u30 Live sessie module 3
4 juni 11u00 - 12u00 Vragensessie en opvolging module 3
11 juni - Module 4 Patiëntbegeleiding
18 juni 9u00 - 10u30 Live sessie module 4
25 juni 11u00 - 12u00 Vragensessie en opvolging module 4
2 juli - Module 5 Sociale media & website
ZOMERBREAK 5 juli - 30 juli
13 augustus 9u - 10u30 Live sessie module 5
20 augustus 11u - 13u Vragensessie en opvolging module 5 & Finale traject 

Alles wordt steeds opgenomen en op het online leerplatform geplaatst. Zo kan
je alles bekijken wanneer het jou schikt en later herbekijken. 
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Digikringen

Tweejaarlijks worden er online digikringen georganiseerd met alle cursisten van het
traject digitaliseren. Digitalisatie, online platformen en mogelijkheden zijn voortdurend
in ontwikkeling. Je bent levenslang welkom op alle komende digikringen. Tijdens deze
vergaderingen bespreken we actuele thema's, nieuwe ontwikkelingen en kunnen we
elkaar helpen met moeilijkheden die we ondervinden in onze praktijk.  

Neem dit jaar nog deel aan de eerste 2 digikringen: 
19 februari 2021: 9u00 - 10u30 Online behandelen via telelogopedie
14 oktober 2021: 9u00 - 10u30 Nieuwe ontwikkelingen en problem solving

Tussentijdse feedback van Anouk via Facebookgroep
1 individuele sessie met Anouk van 60 minuten voor specifieke vragen
Toegang tot de groep 'Kwaliteitsgroep Digitaliseren': groep voor online jaarlijkse
digikringen

Je krijgt toegang tot een online leerplatform waar elke drie weken een nieuwe module
wordt gelanceerd. Als deelnemer van dit traject, krijg je een aantal extra voordelen:

Schrijf je nu in en neem nog deel aan de eerste digikringen. Enkel voor de
eerste 20 inschrijvingen!  



“Anouk is heel gedreven en werkt kwaliteitsgericht. De cursus is hier een weerspiegeling
van. De cursus daagt uit en heeft de ondernemer in mij gevoed.”

“Een goede cursus, een aanvulling voor elke logopedist! Verschillende domeinen worden
aangehaald, dus elke logopedist kan hiervan bijleren!”

"Het traject digitaliseren was voor ons als praktijk een zeer waardevol traject. We zien
hier te weinig over in de richtingen. Anouk bracht veel kennis, rust en orde in de chaos."

"Het traject digitaliseren gaat niet enkel om het automatiseren van administratie,
voorbereidingen, mailverkeer, ... Het heeft mij doen nadenken over hoe ik mijn job kan
en wil uitoefenen nu maar evengoed over 10 jaar. De invulling van een agenda waarin de
combinatie werk-gezin-zelfzorg haalbaar wordt EN dit alles met financiële vrijheid is een
echte eyeopener geweest. Dit is mijn nieuwe streefdoel!"

"De cursus digitaliseren is een absolute aanrader voor collega's die het anders willen!
Tot voor de cursus zag ik mijzelf niet als volledig zelfstandige logopediste. Terwijl ik deze
job wel ontzettend graag doe! Mijn problemen: time management , geen inzicht in eigen
financiën, ik zag de combinatie met mijn gezinsleven niet. De cursus en het
enthousiasme van Anouk zette mij aan om voor mijn passie en geluk te gaan! Ze geeft
zeer concrete handvaten waarmee je onmiddellijk aan de slag kan." 


