
Boost je digitale
kennis en
marketing

www.ept-expertise.be
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Programma

 
  

9u30: Ilse Dieltjens - financiële
ondernemerscoach
Meer verdienen is een kwestie van jezelf authentiek
inzetten. Meer verdienen is geen kwestie van meer
omzet.

9u: welkom
Inschrijving en welkomstdrank

w
w

w
.e

p
t-e

xp
e

rtise
.b

e

 12u: middagpauze
 

11u: collega-Instagrammers
 Celien van @Healthyhabits.celien en Nancy van
@Nub'sKitchen stellen hun Instagramprofiel voor.

10u30: pauze en netwerkmoment
 



Programma

14u30: pauze en netwerkmoment 
  

13u: start workshop reeks 1
Het Profit First verhaal (Ilse)
Digitale marketing voor diëtisten (Bieke & Lotte)
A Spoonful of Happiness (Virginie)

 
   

 
 

16u30: afsluit
Afsluitende quiz met prijs voor de winnaar en
ontvangst aanwezigheidsattesten. Einde: 16u45.  

15u: start workshop reeks 2
Het Profit First verhaal (Ilse)
Digitale marketing voor diëtisten (Bieke & Lotte)
A Spoonful of Happiness (Virginie) 



Praktische informatie

Bereikbaarheid
Congrescentrum de Pitte is gelegen in De Schorre Boom. 

Adres: Schommelei 1 bus 1 2850 Boom
Parkeren: P1 of P2

Smartphone en laptop
Voor de workshops is een opgeladen smartphone en laptop nodig. 

Gratis WIFI
Inloggegevens worden meegegeven tijdens de inleiding.



MEER INFORMATIE OVER DE SPREKERS EN
WORKSHOPS

www.ept-expertise.be



Je krijgt tips hoe je je eigen prijs bepaalt en jezelf op een
authentieke manier in de markt zet 
en dit verhaal klopt met jouw eigen financieel plaatje.
Je ontdekt wie daarbij je ideale klant is en hoe deze bij jou
past.
Je begrijpt dat uurtje-factuurtje niet wint van een traject-
begeleiding. 
Na deze lezing weet jij waarom een hoofdberoep als diëtist
een echte business is.

Het  doel is om financiële rust in je bedrijf te creëren doordat je
basiskennis en een aantal concrete en
praktische inzichten krijgt:
 

 
Meer informatie over Ilse? www.ilsedieltjens.com 

ILSE DIELTJENS
MEER VERDIENEN IS EEN KWESTIE VAN JEZELF
AUTHENTIEK INZETTEN. MEER VERDIENEN IS GEEN
KWESTIE VAN MEER OMZET.



Celien Rombouts is 24 jaar en sinds 2016 afgestudeerd als
diëtiste. Ze werkt als gespecialiseerd kinderdiëtiste in het UZ van
Antwerpen, heeft haar eigen diëtistenpraktijk in Hoogstraten en is
daarnaast ook Foodblogger op Instagram. Instagram is altijd al een
hobby van haar geweest, dus een diëtistenpagina op Instagram
was vanzelfsprekend. Ook foodfotografie is nu een echte passie
geworden sinds ze deze pagina heeft. Celien heeft op korte tijd
een heel aantal volgers kunnen opbouwen met haar
instagramaccount Healthyhabits.celien. 
 
 
 

CELIEN ROMBOUTS
 



Nubskitchen heeft meer dan 400.000 volgers. Als organisatoren
zijn we dan ook blij en verheugd dat Nancy haar verhaal hier wil
doen. Hoeveel keer blogt ze en hoe maakt ze de mooie foto's?
Ben je ook even benieuwd als ons? Je kan het account van Nancy
terugvinden via Nubskitchen. 
 
 
 
 
 
 

NUBSKITCHEN
 



Je krijgt tips hoe je geld een bestemming geeft in je bedrijf en
daardoor jezelf beloont als ondernemer.
Je begrijpt dat zicht op je bedrijfscijfers geen nice-to-have maar
een must-have is. En ook nog heel eenvoudig, dus je hoeft niets
met getallen te hebben om dit te kunnen.
Na deze lezing weet jij waarom het betalen van belastingen
een voorrecht is voor elke ondernemer.

Ilse Dieltjens geeft je tijdens deze workshop een uiteenzetting van
Het profit first verhaal ( wat is winst, waarom winstgedreven
ondernemen beter is dan omzet gedreven ondernemen ). 
Inzichten:

 
 

HET PROFIT FIRST VERHAAL
 



Wie is je doelgroep en hoe kan je deze bereiken?
Hoe ontwikkel je een digitale strategie.
Hoe bereik je jouw doelgroep en haal je het beste uit je digitale
plan.
Wat kan er allemaal (denk hierbij aan de privacy).

De dag van vandaag is de digitale wereld niet meer weg te
denken, dus is het als diëtist ook belangrijk om hier een weg in te
vinden. Tijdens deze workshop helpen we je op weg om met
behulp van de digitale wereld je praktijk verder uit te bouwen. Wat
leer je tijdens deze workshop:

We zorgen voor een stappenplan, waardoor je onmiddellijk na de
workshop kan beginnen om je plaatsje te veroveren in de digitale
wereld. Tijdens de workshop kan je ons ook gerust vragen hoe we
zaken zelf hebben aangepakt. Of zijn er dingen niet duidelijk voor
jou? Dan kan je ons hierover altijd aanspreken. 
 
Meer informatie op www.opleidingenvoordietisten.be

DIGITALE MARKETING VOOR
DIËTISTEN

 



Virginie van A Spoonful of Happiness organiseert de Workshop
Food Fotografie met Smartphone. In deze workshop leer je
Instagram worthy food foto’s maken. Sprekende beelden en de
juiste sfeer creëren, er komt heel wat bij kijken. Iedere goede food
foto start bij een goede voorbereiding. Ik vertel je hoe je smakelijke
foto’s kan nemen met jouw smartphone en ze nadien heel
eenvoudig kan bewerken.
 
Meer informatie op www.spoonful-of-happiness.be  
 
 

A SPOONFUL OF HAPPINESS 
 



€ 150 t.e.m. 12 januari 2020,
daarna €190 

 

www.ept-expertise.be

KOSTPRIJS



Inschrijven verplicht tot betalen. De betaling
wordt binnen de 7 dagen na het afleveren van het
factuur verwacht. 
Bij laattijdige betalingen (betaling na aanvang
congres) zal een administratieve kost van 10
euro worden aangerekend. 
Tot 1 februari kan u zich afmelden. Na 15 februari
is er geen terugbetaling mogelijk Indien u niet kan
komen kan een collega u vervangen mits dit op
voorhand wordt gemeld via info@ept-
expertise.be 

 

www.ept-expertise.be

ALGEMENE VOORWAARDEN


