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 onafhankelijke professionals het verschil ! 
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Federation of Independent Professionals (IPRO’s) 

 

Lid van         

 

Bied de zelfstandige kenniswerkers onder uw leden toegevoegde 
waarde dankzij een samenwerking met FEDIPRO 

(v2.0 - september 2015) 

 

 

Zelfstandige kenniswerkers ? 

Er zijn binnen heel wat sectoren zelfstandige professionals aan de slag. Het betreft interim-

managers, adviseurs, consultants, facilitatoren en experten die hun expertise en ervaring 

inzetten onder de vorm van gespecialiseerde dienstverlening voor opdrachten van tijdelijke 

aard. 

 

FEDIPRO vzw  

De Federation of Independent Professionals (FEDIPRO) ijvert voor de erkenning van deze 

onafhankelijke zelfstandigen (IPRO’s) in België. Dankzij hun expertise bieden ze hen een 

onschatbare toegevoegde waarde en stimuleren ze de operationele ondersteuning, innovatie 

en groei van bedrijven en organisaties. Maar dat neemt niet weg dat hun bijzondere statuut 

(geen werknemer en geen werkgever) specifieke issues, aandachtspunten en uitdagingen 

met zich meebrengt. Meer informatie op: http://www.fedipro.be  

 

Complementariteit 

De IPRO’s binnen uw organisatie zullen ongetwijfeld goed bediend worden op het 

vakinhoudelijke van hun expertise. FEDIPRO biedt een toegevoegde waarde op het vlak van 

het bijzondere ‘statuut’ van de IPRO en de manier waarop hij/zij als ‘professional’ actief is. 

De voorgestelde samenwerking betekent dus een win-win situatie. Bovendien is het 

basislidmaatschap bij FEDIPRO gratis, zodat er geen ‘concurrentie’ is met het lidmaatschap 

bij uw organisatie. 

http://ipros.be/nl/home
http://www.fedipro.be/
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Concrete samenwerking 

In ruil voor bekendmaking van het bestaan van FEDIPRO bij uw leden, kunnen wij u extra 

informatie en content bieden die IPRO’s weten te appreciëren. Dit kan onder de vorm van 

content voor uw nieuwsbrief of website, maar ook door het mee helpen organiseren van een 

opleiding voor de IPRO’s binnen uw organisatie waarvoor wij de nodige deskundige 

‘sprekers’ aanleveren. 

Een andere mogelijkheid is dat wij zelf een opleiding organiseren voor uw leden, waarbij wij 

de volledige organisatie op ons nemen. Dit kan gaan om een korte inspiratiesessie tot een 

dagvullende masterclass of een langerlopend traject (lerend netwerk onder leiding van een 

‘peter’). Hierbij koppelen we in overleg met u vakinhoudelijke, ‘sectorale’ issues aan meer 

specifieke IPRO-gerelateerde problematiek.  

Praktisch betekent dit dat FEDIPRO de ‘lead’ neemt en zorgt voor programma, sprekers, 

locatie, catering, aanwezigheid ter plaatse, afhandeling van inschrijvingen en betalingen, 

attesten, gebruik van de KMO-portefeuille*…. U dient enkel in te staan voor de 

communicatie naar de IPRO-leden binnen uw organisatie. Deelnameprijs en budget in het 

algemeen wordt transparant en gezamenlijk beheerd. De winst wordt onder de organisaties 

verdeeld. 

 

Enkele referenties 

- MasterClass “De Zelfstandige Milieuprofessional” voor VMx (Vlaamse 

MilieuProfessionals) – contact: Sylvie Baert, Coördinator VMx – tel. 09 324 40 44 

- FeWebPlus Peterschapsproject 2015-16 – “Zelfstandige webpro’s” 

(peterschapsproject waarbij 15 zelfstandigen gedurende een jaar periodiek 

samenkomen in een lerend netwerk, bijgestaan vanuit FEDIPRO) – contact: Patrick 

Marck, Directeur FeWeb – tel. 09 324 77 71  

 

Interesse om dit verder te bekijken?  

Contacteer Josefien D’Haene, stafmedewerker FEDIPRO vzw op tel. 09 233 48 66 of 

fedipro@2mpact.be 

 

* FEDIPRO vzw doet beroep op Verenigingsmanagementbureau 2Mpact voor de organisatie van de opleiding. 
2Mpact is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille. 

http://ipros.be/nl/home

