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De balans vinden als professionele zorgverlener en zorgondernemer.

Wat kan een financieel adviseur voor u betekenen in deze dubbele rol?

Interview.

Kantoornieuws.

met Henri Verhoef

Dag van de Praktĳ khouder voor Huisartsen 

Van Ree accountants is medeorganisator van de Dag van de Praktĳ khouder voor 

Huisartsen. Ook inhoudelĳ k levert Van Ree Accountants een bĳ drage aan deze dag. 

In parallelsessies zal Cor Jansen ingaan op ‘kansen zien in uw jaarrekening’. Wilt 

u deze kansen ook benutten? Schrĳ f u dan nu in of kĳ k voor meer informatie op 

www.phdaghuisarts.nl.

30 januari 2015: Dag van de Praktĳ khouder in de Mondzorg

Op 30 januari 2015 staat de Dag van de Praktĳ khouder in de Mondzorg gepland. 

Deze dag staat in het teken van “kansen”. Wĳ  staan ondernemers in de mondzorg 

graag te woord in onze stand of door een speedconsult.

Kostenmedicatie

Veel zorgondernemers worden geconfronteerd met dalende tarieven en stĳ gende 

kosten. Als kantoor zorgen wĳ  graag voor een pleister op deze wonde en verzachten 

uw fi nanciële pĳ n met onze kostenmedicatie. Vraag het formulier aan waarop u de 

kerngegevens van uw praktĳ k kunt invullen. Wĳ  nemen dan contact met u op voor 

een vrĳ blĳ vende prĳ sopgaaf. Doe net als andere praktĳ khouders en ervaar onze 

frisse kĳ k op úw cĳ fers. 

Praktĳ kscan

Als medicus bent u druk met uw praktĳ k en uw patiënten. Voldoende inzicht in 

de kosten schiet er daardoor vaak bĳ  in, terwĳ l dit één van de bouwstenen is van 

een fl orerende praktĳ k. Om hier wat aan te doen heeft Van Ree Accountants de 

praktĳ kscan in het leven geroepen. Deze praktĳ kscan geeft aan de hand van 50 

vragen inzicht in de risico’s die u met uw praktĳ k loopt op het gebied van fi nanciën, 

personeel, informatiesystemen, huisvesting en het patiëntenbestand. 

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy

Veranderingen 
Voor u ligt een tussentijdse uitgave van Reemedie. Een 

uitgave die onder andere ingaat op veranderingen op het 

gebied van de belastingwetgeving. Veranderingen, óók 

voor u als ondernemer in de eerstelijnszorg. De wereld om 

ons heen zal altijd aan veranderingen onderhevig zijn. Een 

belangrijke vraag voor u is echter: Hoe gaat u met deze ver-

anderingen om? 

In deze uitgave gaat collega Arjan van der Bok in de rubriek “Actueel” in op 

de veranderingen in 2015 op het gebied van de belastingwetgeving. Enkele 

specifieke tips zijn voor u omkaderd. Een interessante vraag is ook: Welke acties 

kunt u nog nemen om fiscaal voordeel te behalen? Enkele mogelijke acties 

heeft collega Arjan op een rij gezet.

Als u personeel heeft, dan zult u ook een personeelsdossier hebben. Wat moet 

er in het personeelsdossier zitten? Op een praktische wijze vertelt één van onze 

HR-consultants, Rien van de Beek, wat wèl en wat zeker niet in het personeels-

dossier dient te worden opgenomen.

In deze Reemedie is er ook weer kantoornieuws - specifiek voor u - te melden. 

Verder gaat collega Henri Verhoef in een interview o.a. in op de vraag welke 

toegevoegde waarde hij als financieel adviseur heeft voor zijn klanten in de 

eerstelijns zorg. Collega Jan Lobbezoo wijdt een artikel aan het belang van 

goede managementinformatie. 

Tot slot: Wij hopen dat u met veel leesgenoegen deze Reemedie ter hand neemt 

en dat u uw voordeel ermee doet. Als u vragen heeft, dan staan onze adviseurs 

u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

C. (Cor) Jansen RB MB, directeur 

Wie is Henri Verhoef? Even voorstellen.

Al ruim zeven jaar ben ik werkzaam bij Van Ree Accountants. Behalve bij 

klanten in het MKB ben ik vanaf het begin ook betrokken bij klanten in de 

medische sector. De medische sector is een interessante beroepsgroep met 

veel veranderingen en ontwikkelingen. Zeker gezien het feit dat de medische 

beroepsgroep de laatste jaren naast medicus ook steeds meer ondernemer 

is geworden. Het is méér dan alleen zorg verlenen. Vandaar dat ik me steeds 

meer heb gefocust op ondernemers in de zorg. 

Wat vind je belangrijk bij het concreet invullen van je werk voor de 

eerstelijns zorgondernemer?

Een zorgondernemer is gericht op zijn specialisme en moet dat ook zeker blij-

ven! Daarnaast komen er ook heel veel financiële en ondersteunende zaken 

bij die cruciaal zijn om als zorgondernemer rendement en continuïteit te 

waarborgen. Ons werk bestaat daarom uit het coachen en begeleiden van zorg -

ondernemers in zowel financiële als praktische zaken, zoals organisatie- en 

personeelsbeleid. In mijn werk probeer ik daarom als sparringpartner naast 

de zorgondernemer te staan. Branchekennis is daarbij onmisbaar om als 

(financieel) specialist de eerstelijns zorgondernemer te adviseren! 

Als adviseur vertaal je samen met de zorgondernemer het verlenen van 

optimale zorg naar een goede financiële en betrouwbare praktijkvoering. 

Door daarin de juiste balans te vinden en de zorgondernemer op dat gebied 

te ‘ontzorgen’ kan deze dé specialist op zijn gebied blijven!

Hoe lever je toegevoegde waarde aan je klanten?

De toegevoegde waarde in ons vak is: ‘verder kijken dan alleen de cijfers’. Niet 

alleen maar terugblikken maar vooral vooruitkijken! Toegevoegde waarde leve-

ren door de medicus inzicht te geven in zijn financiële situatie. De vertaalslag 

maken van knelpunten uit het verleden naar kansen en mogelijkheden in de 

toekomst. Proactief meedenken in de dagelijkse gang van zaken in de praktijk 

of de maatschap. 

Welk advies geef je aan artsen die deze Reemedie lezen in deze tijden 

van veranderingen? 

Wees alert op veranderingen op financieel gebied, zoals wijzigingen van tarie-

ven, declaratieprocessen en afspraken met verzekeraars. Ook veranderingen 

op het gebied van organisatiebeleid en automatisering zijn belangrijk voor u, 

uw praktijk en uw rendement!

Wil je nog iets toevoegen voor de lezer?

Zorg ervoor dat u zorg draagt voor uw praktijk met behulp van budgettering, 

inzicht in de kosten en inzicht in de risico’s! 

Benieuwd wat onze frisse blik voor u kan betekenen? Neem dan gerust 

contact met ons op!
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Actueel.
door Arjan van der Bok RB MB MFP

De fiscale maatregelen in 2015. Wat staat u te wachten? 

Op Prinsjesdag is het Belastingpakket 2015 aangeboden 

aan de Tweede Kamer. Voor u als medisch ondernemer rijst 

dan de vraag: Wat staat mij te wachten? Als adviseur 

kijken wij graag met een frisse blik met u mee. In dit artikel 

zetten wij per belastingsoort de belangrijkste wijzigingen 

voor u op een rij en geven u enkele belangrijke tips voor 

de praktijk mee.

Inkomstenbelasting
Tarieven

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt verhoogd van 

36,25% naar 36,50%. De tarieven in de overige schijven wijzigen niet. 

Heffingskortingen

Het maximum van de algemene heffingskorting wordt verhoogd van € 2.103 

naar € 2.203. Het minimum wordt verlaagd van € 1.366 tot € 1.342. 

De arbeidskorting is een vermindering van de inkomstenbelastingheffing op 

arbeid. Deze korting wordt verhoogd. Het maximum van de arbeidskorting 

gaat van € 2.097 naar € 2.220. Het minimum wordt verlaagd van € 367 

tot € 184.

Afschaffing ouderentoeslag box 3

Onder bepaalde voorwaarden wordt voor ouderen het heffingsvrije vermogen 

in box 3 verhoogd. Dit is afhankelijk van het inkomen en het in box 3 aanwe-

zige vermogen. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de ouderentoeslag afge-

schaft.

Woningmarktmaatregelen

Met betrekking tot de eigen woning zijn de belangrijkste wijzigingen:

• De maximale duur van de aftrek van rente op restschulden wordt verlengd 

van 10 naar 15 jaar. Met een restschuld wordt bedoeld het restant van 

een eigenwoningschuld die met de verkoopopbrengst niet kon worden 

afgelost. Deze restschuld valt in box 1.

• De renteaftrek voor een leegstaande, te koop staande voormalige eigen 

woning of een leegstaande toekomstige eigen woning wordt structureel. 

De termijn voor deze verhuisregeling blijft drie jaar.

• De regeling voor de herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur 

van een voormalige eigen woning wordt structureel. Een te koop staande 

woning kan worden verhuurd zonder toepassing van de bijleenregeling. De 

renteaftrek kan na de periode van verhuur voor de volle omvang herleven 

voor het restant van de periode waarin de verhuisregeling van toepassing is.

Oudedagsvoorzieningen

• Heeft u destijds een lijfrenteovereenkomst afgesloten en raakt u langdurig 

arbeidsongeschikt? Dan is het (bijvoorbeeld als zzp’er in de zorg) onder 

bepaalde voorwaarden mogelijk om een lijfrente (gedeeltelijk) eerder op te 

nemen zonder nadelige fiscale gevolgen. 

• Het fiscaal gunstig opbouwen van een oudedagsvoorziening wordt in 

2015 beperkt tot een inkomen van maximaal € 100.000. Boven deze grens 

kan gebruik worden gemaakt van een nettolijfrente of nettopensioen. De 

belangrijkste kenmerken hiervan zijn: De premie is fiscaal niet aftrekbaar, 

de waarde van het opgebouwde tegoed is vrijgesteld vermogen in box 3 

en een uitkering is niet belast in box 1. Uitkeringen worden in de netto 

sfeer gedaan.

Tip:

Besteedt u wel voldoende aandacht aan de fiscaal vriendelijke opbouw van uw 

oudedagsvoorziening? Of hebt u geen idee welk inkomen u straks geniet als u 

met pensioen gaat? Laat uw adviseur hierin meedenken.

Loonbelasting
Zowel voor de werkgever als voor de DGA staan er een aantal belangrijke 

wijzigingen op stapel:

Gebruikelijkloonregeling

De DGA is niet vrij om zelf te bepalen hoeveel salaris hij uit zijn BV geniet. 

De gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting bepaalt de hoogte van het 

minimale salaris. Vanaf 2015 wordt de gebruikelijkloonregeling verder aan-

gescherpt. Het minimale loon van de DGA is het hoogste van de volgende 

bedragen:

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (dit was 

70%);

• het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij de BV of met 

de BV verbonden lichamen;

• € 44.000.

Voor het jaar 2015 is voorzien in overgangsrecht. Mochten er afspraken zijn 

gemaakt met de Belastingdienst over het gebruikelijk loon na 2014, dan 

komen deze afspraken te vervallen.

Let op:

Een te laag loon van de DGA is voor de Belastingdienst één van de belangrijk-

ste redenen om bij een boekenonderzoek over te gaan tot naheffing. Indien 

dit voorstel de eindstreep haalt, is het zaak dat u samen met uw adviseur 

goed nadenkt over de hoogte van uw loon.

Werkkostenregeling (WKR)

De WKR wordt met ingang van 2015 voor iedere werkgever verplicht gesteld. 

De WKR heeft als doel een vereenvoudiging van de fiscale regels met betrek-

king tot vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. 

Binnen de WKR zijn een aantal wijzigingen voorgesteld:

• verlaging van de vrije ruimte; deze wordt verlaagd van 1,4% in 2014 naar 

1,2% in 2015;

• invoering van het noodzakelijkheidscriterium; op grond hiervan kunnen 

bijvoorbeeld gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen 

en dergelijke apparatuur belastingvrij worden vergoed of verstrekt als deze 

noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de dienstbetrekking;

• omzetting van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen in gerichte 

vrijstellingen; te denken valt aan werkkleding en arbovoorzieningen die 

belastingvrij vergoed of verstrekt kunnen worden;

• herinvoering van een regeling voor onbelaste personeelskortingen;

• invoering van een nieuwe en eenvoudigere afrekensystematiek;

• invoering van een concernregeling voor de WKR; op grond hiervan kan de 

vrije ruimte worden berekend op basis van de fiscale loonsom van alle tot 

een concern behorende vennootschappen.

Tip:

Inventariseer de vergoedingen/verstrekkingen aan uw werknemers en breng in 

kaart wat hiervan voor u de gevolgen zijn. Wellicht vraagt dit een aanpassing 

van de arbeidsvoorwaarden.

Levensloopregeling

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. 

Onder bepaalde voorwaarden kon men echter blijven deelnemen aan de 

>>
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• Verlaagd tarief inkomen uit aanmerkelijk belang  overweegt u dividend 

door uw BV te laten uitkeren? In 2014 is het tarief verlaagd naar 22%. In 

2015 is dit weer 25%. Bespreek met uw adviseur of het aantrekkelijk is 

om nog in 2014 dividend uit te keren.

• Investeren  overweegt u nog te investeren in 2014? Mogelijk is het juist 

aantrekkelijker om dit begin 2015 te doen. De hoogte van de investerings-

aftrek is afhankelijk van de omvang van uw investeringen. Vraag uw advi-

seur wat het gunstigste is. 

• Omzetting van uw IB-onderneming in een BV  laat voor 31 december 

a.s. een intentieverklaring registreren bij de Belastingdienst. Deze registra-

tie verplicht u tot niets, maar biedt u wel de mogelijkheid om in 2015 met 

terugwerkende kracht fiscaal vriendelijk uw onderneming om te zetten.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Bel of mail 

met Cor Jansen (0342-408 508 / cjansen@vanreeacc.nl) of Arjan van der Bok 

(0343-415 940 / avdbok@vanreeacc.nl). Wij zijn u graag van dienst!

Specialisme.
Het personeelsdossier – door Rien van de Beek

Heeft u werknemers in dienst? Dan heeft u ook te maken met personeelsdossiers. 

Welke regels gelden daarvoor? Het personeelsdossier is voor zowel grote als kleine 

organisaties van belang. Een goed personeelsdossier bevat alle (actuele) gegevens die 

nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en bijvoorbeeld het nemen 

van beslissingen inzake salarisverhoging of ontslag.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De regels voor het aanleggen en bijhouden van een personeelsdossier zijn vastgelegd 

in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Zoals hiervoor al aangegeven, zitten in een personeelsdossier de gegevens die nodig 

zijn voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Daarbij kan onderscheid 

gemaakt worden tussen de gegevens van één specifieke medewerker (het individuele 

personeelsdossier) en de gegevens die betrekking hebben op alle medewerkers 

(het collectieve personeelsdossier). Dit laatste dossier heeft bijvoorbeeld betrekking 

op ziek- en herstelmeldingen, verzuimcijfers en verlofoverzichten. Let erop dat in het 

collectieve personeelsdossier geen privacygevoelige gegevens van individuele werk-

nemers worden bewaard!

Welke gegevens horen er in het individuele personeelsdossier?

De gegevens en documenten die een personeelsdossier dient te bevatten kunnen 

onderverdeeld worden in vijf hoofdgroepen:

 1. Persoonlijke gegevens

 2. Contracten en arbeidsvoorwaarden

 3. Functioneren en ontwikkeling

 4. Ziekteverzuim

 5. Bijzonderheden en diversen 

1.  Persoonlijke gegevens

Dit betreft onder andere:

 • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens

 • Kopie van het identiteitsbewijs (beide zijden)

 • Burgerservicenummer

 • Sollicitatiebrief 

NB Het identiteitsbewijs (géén rijbewijs!) dient op het moment van indiensttreding 

geldig te zijn. Na het verstrijken van de geldigheidsduur is vervanging van de kopie 

niet nodig. 

2. Contracten en arbeidsvoorwaarden

Dit betreft onder andere:

 • Kopie aanstellingsbrief

 • Getekende arbeidsovereenkomst en eventuele aanvullingen/wijzigingen daarop

 • Geheimhoudingsverklaring

 • Kostenvergoeding

 • Eventueel zwangerschaps-, ouderschaps- of zorgverlof

3. Functioneren en ontwikkeling

Dit betreft onder andere:

 • Functieomschrijving

 • Salarisschaalindeling

 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken

 • Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

 • Gevolgde cursussen en opleidingen

4. Ziekteverzuim

Dit betreft onder andere:

 • Verzuimmeldingen en verzuimfrequentie

 • Informatie over de functionele beperkingen van de zieke werknemer

NB Medische gegevens mogen niet in het personeelsdossier opgenomen worden. 

Deze informatie hoort thuis in het arbodossier dat berust bij de bedrijfsarts of 

de arbodienst. 

5.  Bijzonderheden en diversen

Hierbij valt te denken aan:

 • Persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende

 • Correspondentie met de werknemer

 • Documenten in geval van loonbeslag

Welke gegevens horen juist niet in het individuele personeelsdossier?

Er zijn ook zaken die uitdrukkelijk niet thuishoren in het personeelsdossier. In artikel 

16 e.v. van de Wet bescherming persoonsgegevens is vastgelegd dat het verboden 

is om bijvoorbeeld zaken die te maken hebben met iemands ras, geloofsovertuiging, 

seksuele geaardheid of lichamelijke en geestelijke gezondheid in het personeelsdos-

sier vast te leggen.

Overige zaken

Over het personeelsdossier valt veel meer te zeggen. Te denken valt aan de bewaar-

plaats, de bewaartermijn, het recht op inzage in het dossier, maar ook de digitalise-

ring. Op onze website www.vanreehrc.nl vindt u hier meer over.

Wet werk en zekerheid

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015, wordt het belang 

van een volledig en goed gedocumenteerd personeelsdossier alleen maar groter. 

Onjuiste of onvolledige dossiervorming kan uiteindelijk leiden tot een fors hogere 

ontslagvergoeding op het moment dat de rechter tot ontbinding van de arbeidsover-

eenkomst overgaat.

Conclusie

Het op de juiste wijze inrichten van het personeelsdossier is van groot belang. Wij 

adviseren u uw personeelsdossiers weer eens onder het stof vandaan te halen. Doe 

dit in ieder geval vóór 1 januari 2015.

Heeft u vragen? Schroom niet om ons te benaderen. Wij zijn u graag van dienst.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

levensloopregeling als op 31 december 2011 € 3.000 of meer aan levensloop-

tegoed aanwezig was. In 2013 werd de mogelijkheid geboden om een levens-

looptegoed in zijn geheel af te kopen waarbij slechts 80% van het tegoed 

werd betrokken in de belastingheffing. 

De onder het overgangsrecht vallende deelnemers aan de levensloopregeling 

die in 2013 geen gebruik hebben gemaakt van de 80%-regeling, krijgen hier in 

2015 opnieuw de gelegenheid toe.

Omzetbelasting

Verlenging verlaagd BTW-tarief herstel en renovatie van bestaande 

woningen

Het verlaagde BTW-tarief van 6% op de arbeidscomponent bij renovatie- en 

herstelwerkzaamheden aan woningen die langer dan twee jaar geleden voor 

het eerst in gebruik zijn genomen, wordt verlengd tot 1 juli 2015. 

Let op:

Het verlaagde tarief geldt uitsluitend voor gebouwen die als woning kwalifi-

ceren. De arbeidscomponent bij de verbouwing van bijvoorbeeld een praktijk-

ruimte is dus belast met 21% BTW. Een praktijkruimte kwalificeert immers 

niet als woning.

BTW-vrijstelling ziekenhuizen

Ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen komen vanaf 2015 in aanmer-

king voor de BTW-vrijstelling; ook als zij winst beogen.

Mogelijke actiepunten vóór het einde van 2014

Het einde van het jaar 2014 komt snel dichterbij. Mogelijk is het raadzaam dat 

u nog acties onderneemt vóór het einde van het jaar of dat juist niet doet ter 

voorkoming van belastingheffing. Hiervoor nog enkele tips:

• Tijdelijke verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning  deze aantrek-

kelijke regeling vervalt per 31 december 2014. Mogelijk wilt u hier nog 

gebruik van maken? Ook andere personen dan kinderen mogen de schen-

king ontvangen. Deze schenking is wel gebonden aan meerdere voorwaar-

den; raadpleeg uw adviseur.
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Wat is er nu belangrijker dan overzichtelijke 
tussentijdse managementinformatie?

Colofon.
Reemedie is een uitgave van 
Van Ree Accountants. Ondanks 
de zorgvuldige wijze waarop 
onze bericht geving tot stand komt, 
kan er natuurlijk altijd iets mis 
gaan. Van Ree Accountants kan 
niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de gevolgen van eventuele 
onjuiste berichtgeving. Voor nadere 
informatie over de onderwerpen in 
deze uitgave kunt u contact 
opnemen met uw contactpersoon.

Aangesloten bij               en
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3941 PP  Doorn
Postbus 294, 
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl

De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
F (0345) 58 13 59
geldermalsen@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl

Leidse Schouw 2, 
2408 AE  Alphen aan den Rijn
Postbus 352, 
2400 AJ  Alphen aan den Rijn
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl

Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41
barneveld@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl 

| Kantoor Doorn

| Kantoor Geldermalsen

| Kantoor Alphen aan den Rijn

| Kantoor Barneveld

Managementinformatie

Wat is er nu belangrijker dan periodieke betrouwbare managementinformatie. 

Per maand of kwartaal een overzicht waarop u kunt zien wat uw resultaten 

zijn. Het klinkt allemaal zeer tijdsintensief, maar dat is het niet. Uw admini-

stratie wordt continue bijgehouden doordat uw facturen worden geboekt en 

uw bankmutaties dagelijks worden ingelezen. De maandelijkse memoriaal-

boekingen, zoals de loonjournaalpost en de afschrijvingen worden automa-

tisch ingelezen. Hierdoor is uw administratie altijd actueel. Wat is het dan 

jammer om deze niet te gebruiken door periodiek informatie te ontvangen. 

Dit geeft u rust. U weet hoe uw praktijk ervoor staat. En zo nodig kunt u nog 

bijsturen. De management informatie geeft u antwoorden op al uw vragen over 

uw administratie.

Inzicht

Terwijl uw wachtkamer vol zit kunt u op basis van bovengenoemde gegevens 

snel zien hoe uw praktijk er financieel voor staat. Op deze manier bent u altijd 

actueel en kunt u zo nodig aanpassingen doen. Voor u geen onduidelijkheden 

meer, wat betekent dat er geen zorgen meer hoeven te zijn op financieel 

gebied en u uw aandacht kunt besteden aan de zorg voor uw patiënten.

Jaarrekening

De welbekende jaarrekening die u ontvangt nadat het jaar allang verstreken is, 

biedt u weinig sturing omdat dit alleen achteruitkijken is. Doordat u nu 

periodiek managementinformatie aangeleverd krijgt, ontvangt u eigenlijk 

twaalf keer (maandelijks) of vier keer (per kwartaal) een jaarrekening. Cijfers 

die actueel zijn en waar u zo nodig nog op kunt sturen. Cijfers die u geen 

zorgen meer geven.

Ik wens u succes met het analyseren van uw managementinformatie. Ik kan 

u nu al verzekeren dat u uitkijkt naar de volgende managementinformatie 

als u die van deze periode ontvangt. Een volle wachtkamer en tevens finan-

cieel actueel zijn...... Wat wenst u nog meer?

door Jan Lobbezoo

Begroting

Wat is het belangrijk om jaarlijks een begroting op te stellen. Dit is uw stuur-

middel voor het komende jaar. Maar tegelijk ook de werkruimte voor uw 

praktijkmanager. Eén keer per jaar denkt u na over uw begroting. Welke 

inkomsten verwacht ik of wil ik realiseren? Wat zijn mijn kosten? U stelt 

budgetten vast voor het komende jaar en uw praktijkmanager dient deze 

te bewaken. De uitkomst hiervan ziet u periodiek terug in de management-

informatie. De begroting is een stuurmiddel en is niet leidend.

Liquiditeitsbegroting

U herkent het wel: Hoeveel geld kan ik nu per maand overboeken naar privé 

als u vanuit een maatschap of een eigen praktijk opereert? Of hoe hoog kan 

de managementvergoeding zijn voor uw personal holding (even los van de 

fiscale regelgeving)? Belangrijke vragen waar u misschien wel van wakker ligt, 

want u heeft ook uw privé verplichtingen die voldaan moeten worden. Deze 

vragen hoeven u geen slapeloze nachten meer te geven als u een liquiditeits-

begroting opstelt. Een begroting die uw liquiditeit voor het komende jaar per 

maand weergeeft. Dit is voor u een extra stimulans om uw declaraties op 

tijd in te dienen. Maar dit geeft u ook de rust dat er voldoende liquiditeiten 

zijn. Ook geeft het u snel en meer inzicht in de vraag of er extra liquiditeit 

moet worden aangewend voor bijvoorbeeld investeringen of dat er extra 

afgelost kan worden op de leningen.

U herkent het wel. Druk, druk, druk. Altijd een volle 

wachtkamer. De zorg voor de patiënt staat op nummer één 

en tijd voor de administratie ontbreekt. Ondertussen denkt 

u: Heb ik nu wel alles gedeclareerd? Eens per jaar een 

bespreking met de accountant over de cijfers, terwijl het 

jaar allang voorbij is en er niets meer te veranderen valt. 

Welke meerwaarde bieden deze cijfers mij? Maar... 

het kan anders! Geïnteresseerd? Lees dan vooral verder.


