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CONNECT

INLEIDING

Lange tijd werden boekhouders, accountants etc. door
mening ondernemer aanzien als een noodzakelijk kwaad.
Het moet gezegd: ondernemers en administratie, dat blijft in
heel wat gevallen een moeilijk huwelijk.
De laatste jaren werd echter een tendens in de omgekeerde
richting vastgesteld. Ondernemers consulteren hun financiële en fiscale adviseurs steeds vaker en winnen bij voorkeur
een allround-advies in. Het takenpakket van de economische
beroepen beperkt zich niet langer tot boekhoudkundige of
fiscale dienstverlening maar strekt zich uit naar andere thema’s zoals o.a. tewerkstelling, internationaal ondernemen,
duurzaam ondernemen,... zodat de economische beroeper
een cruciale rol krijgt binnen elke onderneming.
Een van de doelstellingen van het CONNECT-project is om
de economische beroepers te ondersteunen in hun rol van
allround-adviseur en hen daarbij een aantal tools aan te
reiken. In deze brochure laten we negentien economische
kantoren en een aantal andere belangrijke actoren aan het
woord die hun ervaringen willen delen om zo andere ondernemers te inspireren en aan te tonen hoe waardevol een intense samenwerking met een economisch adviseur kan zijn.
Veel lees en kijkplezier!
Laura De Pot
Projectbeheerder Federatie Vrije Beroepen
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WAT DOET FVB
De Federatie Vrije Beroepen verenigt meer dan 25 beroepsfederaties van vrije
beroepers en is daardoor dé representatieve interprofessionele organisatie
voor het vrije beroep.
De Federatie zet zich in om de belangen van de vrije beroepers te behartigen
en organiseert opleidingen en activiteiten om haar leden te ondersteunen.
Met het CONNECT-project wil de Federatie de vrije beroepers en bij uitbreiding alle ondernemers informeren over de uitgebreide rol die de economische
beroepers hebben bij de opstart, uitbouw en optimalisering van hun onderneming.

Link filmpje

		

Willebroekkaai 37
1000 Brussel
www.federatievrijeberoepen.be
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CANNAERTS
Een ondernemer is een krak in zijn of haar vak maar ook een ondernemer dient
af en toe te worden uitgedaagd om zichzelf en zijn of haar onderneming te
blijven verbeteren. De economische beroeper is de persoon bij uitstek om hiervoor te zorgen. Immers is niet elke ondernemer vragende partij om meer dan
cijfers te bespreken met zijn boekhouder of accountant. Evenmin is elke ondernemer bereid om innoverende en vaak dure projecten op te starten waaraan
ook risico’s zijn verbonden. Voor deze ondernemers is het belangrijk om een
economisch adviseur onder te arm de nemen die hem of haar ondersteunt en
motiveert om bepaalde acties te ondernemen. Als economische beroeper is het
alvast een uitdaging om die rol te vervullen.

Link filmpje

		

Lostraat 35
2220 Heist-Op-Den-Berg
www.cannaerts.be
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CFS
Startende ondernemers begeleiden is een bijzonder interessante uitdaging,
maar wanneer één van uw jobstudenten de microbe te pakken heeft en door
het contact met de klanten-ondernemers zelf ondernemer wordt, dan kan gezegd worden dat er een mooie weg afgelegd werd. Het is als accountant een
plezier om een starter te mogen begeleiden die de kneepjes van het vak leerde
binnen eigen gelederen.

Link filmpje

		

Tiensesteenweg 330
3000 Leuven
www.cfsaccountants.be
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De Leenheer & C°
accountancy

Uw partner in boekhouding, fiscaliteit en bedrijfsadvies
Accent Business Park
Kwadestraat 149/31 - B-8800 Roeselare
www.deleenheer.be

CONNECT

DELEENHEER EN CIE
Deleenheer en cie is bewust een klein kantoor gebleven. Dit zorgt er voor dat
de band tussen zaakvoerder en werknemers sterk kan blijven, en dat veel (informele) gesprekken kunnen gebeuren.
Niet elke ondernemer is opgeleid om met cijfers bezig te zijn, elke boekhouder
of accountant is dat wel. Deze laatsten zijn dan ook noodzakelijk om de ondernemer te ondersteunen bij het voeren van een boekhouding, het berekenen van
winstmarges, het evalueren van de resultaten,...
Door de afschaffing van het verplichte attest van bedrijfsbeheer, zal de boekhouder of accountant een nog meer prominente rol innemen bij de opstart
van een onderneming. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat
tussen de starter en diens boekhouder/accountant, enkel op die manier zullen
beiden op een constructieve manier kunnen samenwerken en zal de onderneming optimaal genieten van de economische dienstverlening.
Deleenheer en Cie is bovendien rotsvast overtuigd van de meerwaarde die de
advies- en begeleidingstrajecten van VLAIO kunnen bieden aan de startende
ondernemer. Elke accountant en/of boekhouder heeft belang bij een grondige
kennis van deze databank opdat deze zijn/haar cliënteel optimaal kan adviseren.

		
		

Accent Business Park
Kwadestraat 149/31
8800 Roeselare
www.deleenheer.be
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FINFISCO (ALL ROUND)
Bij Finfisco wordt op dit moment nog op een eerder traditionele manier gewerkt in die zin dat de vennoten de klanten adviseren en de medewerkers de
dossiers voorbereiden. Men kan er echter niet omheen dat het economische
beroep in evolutie is en daar wilt Finfisco op inspelen. Zo wordt er gereflecteerd
over de nood om iemand met een IT-profiel aan te werven. Immers neemt digitalisering steeds meer een prominente plaats in, waardoor IT-expertise ook
voor economische beroepers belangrijk wordt.
Advisering van de klanten houdt in dat er heel veel belang wordt gehecht aan
tussentijdse rapportages, zodat de klanten op het einde van het jaar voor geen
verrassingen komen te staan. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de opvolging van sociale bijdragen en de voorafbetalingen. De wetgeving is hieromtrent gewijzigd en de boetes zijn niet mals, ondernemers zijn zich daar echter
niet steeds van bewust. Zij vertrouwen daar ook op de boekhouder/accountant
om dit op te nemen.
Finfisco wil de klanten maximaal informeren over de diverse steunmaatregelen
die de verschillende overheden aanbieden, maar beseft dat zij zich daar verder
in dienen te verdiepen. Aangezien Finfisco zelf een trouwe gebruiker is van de
KMO-portefeuille, zijn zij zeker en vast de voordelen in van deze instrumenten.
Daar adviesverlening een veel grotere opdracht wordt van de economisch beroeper, onderzoeken ze of het zinvol is zich te laten erkennen als KMO-dienstverlener.

		

Heuvenstraat 56 bus 1
3520 Zonhoven
www.finfisco.be
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A&B
A&B partners is gestart als een traditionele eenmanszaak die intussen is uitgegroeid tot een onderneming met 3 partners en een dertigtal werknemers.
Om onmiddellijk te duiden dat boekhouden niet alleen over cijfers gaat: één
van deze 3 partners is een jurist. Cijfers vormen immers wel de basis voor de
zaakvoering maar daarbij eindigt het niet.
Boekhouding is een complexe materie waarover heel wat ondernemers vragen
hebben. Vaak gaan deze gepaard met juridische vraagstukken en vragen omtrent bedrijfsvoering in het algemeen. Om hun klanten optimaal te adviseren,
tracht A&B partners een zo breed mogelijk netwerk van experts op te bouwen.
Het is immers niet meer mogelijk om alle kennis te verzamelen binnen één
kantoor, samenwerking is noodzakelijk.
Een uitgebreid netwerk stelt heel wat informatiekanalen open waarnaar de
economische vrije beroeper zijn cliënteel kan doorverwijzen indien nodig.
De subsidiedatabank en de coachings- en adviesdatabank spelen in dat opzicht een belangrijke rol. De verschillende steunmaatregelen worden in deze
databanken verzameld en de economische beroepers kunnen op basis van een
aantal filters snel detecteren welke steunmaatregel nuttig kan zijn voor een
welbepaalde klant. Met behulp van de databanken zorgt A&B-partners ervoor
dat elke cliënt wordt doorverwezen naar de gepaste dienst opdat zij hun aanvraagdossier zelfstandig kunnen opstellen en hulp kunnen inroepen waar nodig.

		

Einestraat 26
9700 Oudenaarde
abpartners.be
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CENTUM
Centum legt de nadruk op het begeleiden en ondersteunen van de onderneming. Het klantenbestand van Centum bestaat vooral uit kleinere ondernemingen die zelf geen financiële expertise in huis hebben. Zij schakelen Centrum
dan in om boekhoudkundig advies te verlenen maar ook om te onderzoeken
welke mogelijkheden en opportuniteiten er zijn voor deze bedrijven. In deze
gevallen fungeert de boekhouder eigenlijk als CFO van de onderneming.
Klanten-ondernemers maken graag gebruik van de knowhow waarover de
economische beroepers beschikken en ervaren het als een meerwaarde dat
zij ook met vragen rond tewerkstellen e.d. terecht kunnen bij hun vertrouwde
adviseur.
Dergelijke verruimde samenwerking zal pas succesvol zijn indien er een vertrouwensband bestaat tussen de adviseur en zijn cliënt. Daarom tracht Centum
minstens drie fysieke contactmomenten per jaar in te plannen met de cliënt-ondernemer, het is intussen ook duidelijk dat deze laatste dit wenselijk vindt.
Een van de onderwerpen die Centum tracht aan te brengen tijdens deze persoonlijke contactmomenten is het belang van de steunmaatregelen die de
overheid aanbiedt. Doordat de ondernemer vaak niet de tijd heeft om deze
mogelijkheden ten gronde te onderzoeken, blijven heel wat steunmaatregelen onbenut. Door de inrichting van de subsidiedatabank en de coachings- en
begeleidingsdatabank zijn deze maatregelen al heel wat toegankelijker geworden en kan elke ondernemer gemakkelijk zelf op zoek gaan naar een geschikte
maatregel. Het is belangrijk dat de economische beroeper zijn cliënteel hierop
blijft wijzen.

		

Zeerobbenlaan 16
8301 Knokke-Heist
www.centum.be
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VERSCHAEREN
De visie van Verschaeren en Mertens is heel duidelijk: de problemen van het
cliënteel moeten worden opgelost. Klanten komen binnen met een probleem en
moeten naar buiten gaan met minstens een aanzet tot een oplossing.
Verschaeren en Mertens duidt voor elke onderneming een dossierbeheerder
aan die verantwoordelijk is voor het hele dossier en in contact staat met de
ondernemer. Jaarlijks worden er minstens 2 contactmomenten vastgelegd met
de dossierbeheerder of met een partner om een vlotte communicatie te verzekeren. Af en toe verlopen deze gesprekken minder positief en dient de dossierbeheerder de ondernemer van een roze wolk te halen. Men voelt aan dat de rol
van de boekhouder/accountant steeds meer neigt naar die van een vertrouwenspersoon of adviseur die ook een luisterend oor kan bieden wanneer nodig.
Naast boekhoudkundige dienstverlening, biedt Verschaeren en Mertens hun
cliënteel ook bijstand bij de voorbereiding van de loonadministratie. Zonder de
taken van het sociaal secretariaat over te nemen, ontlast zij haar klant-onderneming van heel wat formaliteiten.

		

Battelsesteenweg 286
2800 Mechelen
www.verschaeren-mertens.be
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D&V BEDRIJFSADVISEURS
D&V bedrijfsadviseurs is een onderneming in transitie omwille van twee redenen.
Vooreerst zijn zij bezig met het uitrollen van hun dienstenpakketten naar hun
cliënteel toe. Nog heel wat ondernemers hebben traditionele verwachtingen
van hun boekhouder of accountant en gaan er vanuit dat de samenwerking
zich beperkt tot het puur boekhoudkundige. D&V bedrijfsadviseurs wil ervoor
zorgen dat hun cliënteel ook ruimere thema’s met hen bespreekt zoals o.a. de
steun- en subsidiemogelijkheden waarop zij beroep zouden kunnen doen.
Ten tweede gaat het kantoor verhuizen. De verhuis wordt niet alleen gezien
als een fysieke verhuis, maar er wordt ook nagedacht over de (adviserende)
diensterlening die aan klanten aangeboden kan worden. Tijdens deze verandering en de uitwerking ervan, wordt expertise opgedaan. Deze opgedane kennis
kan dan terug gebruikt worden om klanten te adviseren. D&V bedrijfsadviseurs
vonden met de verhuis het moment bij uitstek om de werking in vraag te stellen, en waar nodig/mogelijk te professionaliseren naar de wensen van de klanten toe of reeds te anticiperen op de noden van de cliënten.

		

Rivierstraat 19 bus 101
9080 Lochristi
www.dvba.be
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DEDECKER
Dedecker is een kantoor met 10 werknemers. Om elke werknemer zijn taak optimaal te laten uitoefenen en samenwerking tussen werknemers te vereenvoudigen wordt gewerkt met de ‘cloud’. Bedrijfsbezoeken, thuiswerken, op kantoor
werken,... wordt gefaciliteerd doordat elk document overal kan worden geraadpleegd.
Hoewel Dedecker alle ondernemingen verwelkomt, heeft het kantoor zich in
een aantal sectoren gespecialiseerd zoals o.a. de horeca. Gelet op de ligging
van het kantoor aan de kust heeft Dedecker heel wat horecazaken in haar klantenbestand. Deze dossiers werden stelselmatig toegewezen aan een welbepaalde medewerker die zich in deze materie specialiseerde en na enige tijd een
expert werd wat betreft de boekhoudkundige optimalisatie van horecazaken.
Om haar klanten optimaal te informeren organiseert Dedecker regelmatig infosessies rond specifieke thema’s. Op die manier wordt een grote groep bereikt,
en kunnen de klanten-ondernemers ook van elkaar leren of contacten maken
op het netwerkmoment nadien. Nog een voordeel is dat bij de contactafspraken
met de ondernemers dan niet meer op de algemene materie ingegaan dient te
worden, maar dat de ondernemer specifieke vragen kan stellen.
Omdat de complexiteit groeiende is, de vragen van de klanten ook veel specifieker worden en het onmogelijk is om alle expertise in huis te hebben, zijn goede samenwerkingen uitgebouwd met bijvoorbeeld advocaten en notarissen.

		

Lombardsijdelaan 110
8434 Westende
www.dedeckeraccountants.be
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MDMJ
Bij MDMJ kwamen ze al heel vlug tot de vaststelling dat het onmogelijk is de
specialist te zijn in alles. Daarom hebben zij ervoor gekozen om zich vooral op
vrije beroepers te richten en hun dienstverlening aan te passen op maat van
de vrije beroepers. Voor het kantoor betekent dit dat ze de dienstverlening op
maat van de vrije beroeper maken. Opleidingen voor werknemers zijn daarbij
noodzakelijk.

Link filmpje

		

Donk 63
2400 Mol
www.mdmj.be

CASES / 27

CONNECT

DULLAERT
Nele Dullaert is gefascineerd door de creatieve sector in de ruime zin. Onder
haar cliënteel bevinden zich dan ook heel wat kunstenaars, modeontwerpers,
schrijvers, muzikanten,...
Gezien de wetgeving in deze sectoren zeer uiteenlopend is, vereist het voeren
van de boekhouding heel wat expertise. Bovendien zijn heel wat actoren in de
creatieve sector ook actief op Europees of internationaal niveau zodat ook met
deze wetgeving rekening dient te worden gehouden. De verscheidenheid aan
regels maakt dat deze materie complex maar ook enorm boeiend is.

Link filmpje

		

Prinses Jos.-Charlottelaan 42
9100 Sint-Niklaas
www.dullaerthoskens.be

CASES / 29

CONNECT

ALASKA
Kantoor Alaska benadert elk dossier vanuit het adviserend perspectief. De economische sector is momenteel enorm in beweging: er worden stappen richting
digitalisering gezet, het belang van samenwerken met andere partners wordt
groter, …. Deze evolutie heeft invloed op zowel het personeel als het cliënteel
van de economische kantoren.
Alaska staat haar cliënteel vanzelfsprekend bij in het nakomen van haar fiscale
en boekhoudkundige verplichtingen maar daar stopt het niet. Alaska werkt met
het ‘one-stop-shop’-principe: de ondernemer moet met al zijn vragen bij hen
terecht kunnen. Nog meer dan vroeger is men bij Alaska overtuigd van het feit
dat de economisch vrije beroeper de bruggenbouwer is in het netwerk van de
ondernemer.
Vanuit haar positie als bruggenbouwer tracht Alaska haar cliënteel zoveel mogelijk te informeren over de subsidiemogelijkheden in Vlaanderen. Tijdens de
contactmomenten wordt door gerichte, maar open vragen, gepolst wat de noden zijn van de klant-ondernemer en waar zij behoefte aan hebben. Op die
manier kwam men bij Alaska tot de vaststelling dat de subsidiedatabank meer
mogelijkheden biedt dan men in eerste instantie zou verwachten. Alaska heeft
dan ook besloten om een medewerker aan te werven die zich volledig focust op
de maatregelen vervat in de subsidiedatabank en de steun- en begeleidingsdatabank. Het is niet de bedoeling dat Alaska de subsidiedossiers zelf schrijft of
uitwerkt, wel beschikken zij over een netwerk van experts waarop hun cliënteel
beroep kan doen en waaraan zij vragen kunnen stellen zowel bij de aanvraag
van een steunmaatregel als bij de latere verwerking van de ontvangen steun.

		

Engelse Wandeling 76
8510 Kortrijk
www.alaska-group.eu/nl
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MOORE STEPHENS
Bij Moore Stephens is men zich bewust van de enorme voordelen die de subsidiedatabank en de coachings- en adviesdatabank bieden maar ook van het
feit dat de meeste ondernemers niet vertrouwd zijn met deze materie. Daarom
richtte Moore Stephens een afdeling op die zich specialiseert in de diverse
steunmaatregelen om hun cliënteel hieromtrent zo optimaal mogelijk te adviseren en ondersteunen.

Link filmpje

		

Schaliënstraat 3
2000 Antwerpen
www.moorestephens.be
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AVELGEM - ROESELARE - DRONGEN - IEPER
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DECOSTERE ACCOUNTANCY
Accountancy Decostere is een ambitieuze onderneming die de voorbije jaren enkele fusies heeft aangegaan. Een fusie heeft naast schaalvergroting
ook tot gevolg dat verschillende organisatieculturen worden verenigd. Om
deze samensmelting zo vlot mogelijk te laten verlopen, tekende Decostere
Accountancy in op een ESF-oproep rond personeelsbeleid. Uit deze oproep
verkreeg ESF financiële incentives maar des te belangrijker was het duwtje in
de rug om tijdig een ondersteunend beleid uit te werken.

Link filmpje

		

Deinsesteenweg 108
9031 Drongen
www.decostere.be
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VANDELANOTTE
Het informeren van het cliënteel is een van de hoofdtaken van een economisch
kantoor maar ook een goede informatiedoorstroom naar het personeel en permanente vorming is essentieel om het cliënteel ten volle te ondersteunen. Het
is belangrijk dat de medewerkers niet enkel boekhoudkundig geschoold zijn
maar ook over een aantal communicatieve vaardigheden beschikken zodat zij
op een vlotte manier in dialoog kunnen treden met het cliënteel.

Link filmpje

		

President Kennedypark 1a
8500 Kortrijk
www.vandelanotte.be
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LIBERFORM
Liberform is het vormingsfonds van het paritair comité waar de werknemers
van de economische vrije beroepers onder vallen. Omdat we vanuit Liberform
de nood horen naar de algemene opleiding, maar ook naar de ondersteuning
bij opleiding, of bij onthaalbeleid wordt daar aan gewerkt. Een gratis aanbod
van opleidingen voor werknemers zorgt er voor dat de algemene vaardigheden
aangescherpt kunnen worden.

Link filmpje

		

Willebroekkaai 37
1000 Brussel
www.liberform.be
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Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

CONNECT

UNIFIED BY INVOICING
Als er gedacht wordt aan de economisch vrije beroeper, wordt er gedacht aan
digitalisering, adviseren, ondersteunen. Vele platforms zien het licht en vele
leveranciers gaan op zoek naar het gat in de markt om de economische beroeper maximaal te ondersteunen in deze opdracht. Bij het IAB (het instituut voor
accountants en Belastingconsulenten, vanaf 2019 IBA) hebben ze daarom de
handschoen opgenomen en zetten ze in op Unified by Invoicing.

Link filmpje

		

Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel
www.unifiedbyinvoicing.be
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BIBF
Boekhouders en fiscalisten kunnen tot op heden terecht bij het BIBF (Belgisch
instituut voor boekhouders en fiscalisten, vanaf 2019 IBA). Het instituut wil de
beroepsbeoefenaar zo goed mogelijk helpen bij de wettelijke opdrachten die ze
hebben maar ook ondersteunen bij de steeds rijzende vraag naar adviesverlening, het digitaliseringsproces in de sector, stages,…

Link filmpje

		

Legrandlaan 45
1050 Brussel
www.bibf.be
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ANTHONISSEN
Hoewel digitalisering een begrip is dat te pas en te onpas wordt gebruikt, is
nog niet iedereen volledige mee in het verhaal. Een PDF is immers geen digitale
factuur. De klanten hebben nog enkele stappen te zetten maar ook de kantoren
moeten vaak nog een hele weg afleggen. Het is daarom zinvol om binnen het
kantoor iemand aan te stellen die de tijd en middelen ter beschikking krijgt om
een digitaal beleid uit te werken.

Link filmpje

		

Brusselsesteenweg 1
9050 Gent
www.anthonissen.com
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HLB
De traditionele opdracht en het traditionele profiel van de boekhouder/accountant evolueert steeds meer naar een algemeen adviserend profiel met
als taken ‘inzicht verschaffen’ en ‘toegevoegde waarde creëren’. Het is daarom
noodzakelijk dat binnen het kantoor maximale expertise wordt opgebouwd om
het cliënteel over een ruim spectrum van thema’s te kunnen adviseren.
HLB noemt zichzelf geen specialist inzake de subsidiedatabank. Zij weten dat
deze databank bestaat en waar zij deze kunnen vinden maar toch wordt er te
weinig beroep gedaan op de steunmaatregelen vervat in de databank. HLB
denkt erover na om een interne ‘expert subsidie’ aan te stellen die zich kan
verdiepen in de materie.
In afwachting hiervan werkt HLB samen met partnerondernemingen die zich
specialiseren in subsidiedossiers. De partners zoeken uit voor welke steunmaatregel de onderneming in aanmerking komt, zij brengen de aanvraag in
orde en implementeren de toegekende steun.
HLB hecht veel belang aan dergelijke samenwerking omdat zij weet dat haar
cliënteel op die manier optimaal wordt geadviseerd. HLB ziet nog een bijkomend positief element: kruisbestuiving en kennisdeling tussen ondernemingen zorgt voor een versterking van het netwerk. Door samenwerking kunnen
nieuwe inzichten worden verworven en kan de dienstverlening verder worden
uitgebouwd.
Bovenstaande sluit naadloos aan bij de algemene visie van HLB: de cliënt-onderneming zoveel mogelijk ‘ontzorgen’.

		

Roderveldlaan 3
2600 Berchem
www.hlb.be
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AXIS
Een ondernemer is volop bezig met de opbouw en ontwikkeling van zijn onderneming waardoor het gevaar bestaat dat hij zijn noden als privépersoon
over het hoofd ziet. Axis heeft dit opgepikt en besteedt extra aandacht aan de
ondernemer als privépersoon omdat de ondernemer hier zelf vaak niet aan toe
komt.

Link filmpje

		

Kerkskenhoek 72
9450 Haaltert
www.axisfinance.be
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CERTAM
Een bedrijfsrevisor is niet altijd betrokken bij de dagdagelijkse bedrijfsvoering
van ondernemingen. Meestal komt de revisor maar om het einde van het traject
in zich en vele ondernemingen komen zelfs nooit in contact met een revisor.
Dit heeft tot gevolg dat de revisor minder dicht bij de ondernemer staat dan
de boekhouder of accountant. Echter kunnen revisoren ook een belangrijke rol
spelen in de dienstverlening aan ondernemingen.
Certam bedrijfsrevisoren zet haar knowhow en ervaringen in om boekhouders
en accountants te adviseren opdat zij deze kennis kunnen doorgeven aan hun
cliënteel. Op die manier versterkt Certam de andere economische beroepers in
hun rol als economisch adviseur.
Om haar rol als adviseur te benadrukken, heeft Certam zich laten erkennen
als KMO-dienstverlener. Deze erkenning bevestigt de kwaliteit van de dienstverlening door Certam en maakt hun diensten vanzelfsprekend aantrekkelijker
doordat cliënten beroep kunnen doen op de KMO-portefeuille.
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Federatie Vrije Beroepen
02 212 25 04
Willebroekkaai 31
1000 Brussel
Voor algemene info:
info@federatievrijeberoepen.be
www.federatievrijeberoepen.be
Voor info i.v.m. connect:
info@connect.vlaanderen
www.connect.vlaanderen.be

Dank aan onze partners

