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Beste lezer, 
Graag presenteren wij u de nieuwe Reemedie. Speciaal 

gemaakt om praktijkhouders in de eerstelijnszorg te  

inspireren en informeren. En dat sluit naadloos aan op de 

missie van ons kantoor: ondernemers en praktijkhouders 

helpen beter te ondernemen!

Met smaak las ik de impressie van Marianne de Haas, GZ-psycholoog en  

praktijkhouder van de PEP Groep. Haar advies aan andere praktijkhouders  

“het is van groot belang nauw samen te werken met de accountant om tijdig  

te kunnen anticiperen en in te spelen op alle ontwikkelingen” onderstreep  

ik graag.

In de rubriek Interview stelt Hanja van Opijnen zich voor. Als gevorderd  

assistent accountant helpt zij zorgondernemers, ook op administratief gebied.  

U bent bij haar op het juiste adres wanneer u uw praktijk administratief  

efficiënt en effectief goed geregeld wilt hebben.

Inzicht in de financiële situatie van uw praktijk en grip op uw personeelsbeleid 

zijn onontbeerlijk. En dat kan met de speciaal voor u ontwikkelde dashboards. 

In de rubriek Specialisme leest u hier meer over!

In de rubriek Actueel gaan ervaren collega’s in op het managen van een  

psychologenpraktijk, de wijziging van de Wet BIG en de verwachte verandering 

van DBC naar het zorgclustermodel in de GGZ.

Wij wensen u veel leesplezier. Onze relatiebeheerders, fiscalisten, HR consul-

tants en corporate finance specialisten geven u graag advies afgestemd op uw 

persoonlijke situatie.

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

C. (Cor) Jansen MB RB

directeur-partner
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Interview.

Kantoornieuws.

met Hanja van Opijnen 

De verkennende fase naar een gezondheidscentrum

Steeds meer praktijkhouders in de eerstelijns zorg oriënteren zich op 

een gezondheidscentrum. Samenwerking met collega’s of met meerdere 

disciplines in één centrum heeft zo zijn voordelen, maar waar start je en 

hoe pak je dit aan? Dit krijgt volop aandacht in de voor u georganiseerde 

bijeenkomst in Alphen aan den Rijn op D.V. 25 september 2019. De 

medisch specialisten van ABN AMRO, Wille Donker Advocaten en Van 

Ree Accountants verwelkomen u graag! Huisarts A. van Wolfswinkel is 

ervaringsdeskundige bij de opzet van een gezondheidscentrum. Hij deelt 

graag zijn ervaringen met u. 

Het programma voor u op een rij:

Programma

19.00 - 19.20 uur: Inloop – culinaire ontvangst

19.20 - 19.30 uur: Welkom door VRA

19.30 - 19.50 uur: Van Ree Accountants, waar stap ik in, wat moet ik weten

19.50 - 20.10 uur: Wille Donker Advocaten, 

20.10 - 20.40 uur: Korte pauze

20.40 - 21.00 uur: ABN AMRO Bank, succesvol realiseren van een    

 gezondheidscentrum

21.00 - 21.25 uur: Gastspreker huisarts A. van Wolfswinkel

21.25 - 21.30 uur: Gelegenheid tot vragen en een borrel

Kortom: overweegt u te participeren in een gezondheidscentrum? Kom dan 

op 25 september naar de Leidse Schouw in Alphen aan den Rijn. 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar epater@vanreeacc.nl

Platform voor huisartsen

Een nieuw platform, specifiek voor huisartsen, vindt u op:  

www.eerstelijnshulpverlener.nl. Een website, specifiek voor huisartsen, 

om huisartsen beter te maken. Beter te maken met hulpmiddelen, zoals 

checklists om u te helpen wanneer u bijvoorbeeld gaat verhuizen, met 

speciaal voor u georganiseerde trainingen. Ook treft u specifieke producten 

en diensten voor huisartsenpraktijken. En er komt meer, want om uw 

praktijk verder te helpen zijn handige tools in ontwikkeling om uw praktijk 

in “control” te houden. Kortom: een platform om in de gaten te houden.

Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden?

Ik ben werkzaam in zowel de controle- als de samenstelpraktijk. Dit is een 

drukke maar leuke combinatie. Een groot deel van mijn tijd lever ik deze dien-

sten aan ondernemers in de zorgbranche. Mijn werkzaamheden bestaan bij-

voorbeeld uit het controleren van een jaarrekening van gezondheidscentra of 

het adviseren en administratief ondersteunen van een psychologenpraktijk. 

Waarom accountancy in de zorgbranche? 

In de tijd dat ik werkzaam ben bij Van Ree Accountants heeft de zorgbranche 

mijn bijzondere interesse gekregen. Zorgverleners zijn hard werkende mensen, 

met een duidelijk ideaal en een groot hart voor hun vak. Vaak is ondernemen 

voor hen geen doel op zich, maar slechts een middel om hun idealen te  

realiseren: goede zorg verlenen aan hun medemens. Regelmatig zien wij dat 

deze focus ervoor zorgt dat de administratie minder goed op orde is, of in 

ieder geval efficiënter kan worden ingericht. Door hierbij administratief te 

ondersteunen en de zorgondernemer op financieel gebied te adviseren blijft 

niet alleen de patiënt, maar ook de organisatie gezond. 

Hoe lever jij een frisse kijk op cijfers?

Veel van onze klanten hebben bewust voor Van Ree Accountants gekozen. 

Ze verwachten meerwaarde van ons kantoor. Wij beloven immers een frisse 

kijk op cijfers. Hierbij hoort het analyseren van de cijfers en naar aanleiding 

Dit keer een gesprek met Hanja van Opijnen. Hanja is  

2,5 jaar werkzaam bij Van Ree Accountants op de vestiging 

Alphen aan den Rijn. Hanja is op dit moment werkzaam  

als Gevorderd Assistent Accountant. Tijd voor een nadere 

kennismaking!

hiervan de klant wijzen op kansen en verbeterpunten om zo tijd én geld te 

besparen! Ik denk graag mee bij het optimaliseren van de administratieve 

processen van een zorgorganisatie, waaronder het inrichten van een efficiënte 

declaratiesystematiek. Door goed op de hoogte te blijven van de continue 

veranderingen in regelgeving kan ik de zorgondernemer bijstaan en adviseren 

waar nodig. 

Welk advies geef je aan de eerstelijnszorgondernemers?

In mijn dagelijkse praktijk ervaar ik hoe waardevol het voor een zorgonder-

nemer is om te investeren in een goede administratie en adequate interne 

processen, waardoor de geleverde zorg tijdig gedeclareerd kan worden. Mijn 

advies zou daarom zijn om hier een expert voor in te schakelen wanneer blijkt 

dat dit beter kan. Het blijft mij voldoening geven om te zien dat een volledig 

opnieuw ingericht administratief proces bij een psychologenpraktijk nog  

dagelijks zijn vruchten afwerpt. Declaraties worden op tijd ontvangen en er 

kan meer kostbare tijd gebruikt worden voor de focus op de zorg! 

Ter afsluiting

Ik kijk er naar uit, als specialist in de zorgbranche, om blijvend zorgondernemers 

te ontzorgen en te voorzien van een goede administratie!  Wellicht kan ik ook 

u hierbij van dienst zijn, neem gerust contact met ons op! 



Pagina 4 | April 2019

Actueel.
Managen van een psychologenpraktijk?

Stelt u zich weleens de volgende vragen? Hoe voorkom ik 

budgetoverschrijdingen? Hoe zorg ik dat ik voldoe aan alle 

eisen die de gemeenten en de zorgverzekeraars stellen? 

Psychologen die werkzaam zijn in de kind- en jeugd- en/of 

de volwassenzorg ervaren vaak hoge administratieve las-

ten. Daarbij komen allerlei vragen op die te maken hebben 

met het aansturen van een psychologenpraktijk. In dit arti-

kel komen wat informatie en stuurmiddelen aan de orde 

die u mogelijk verder kunnen helpen. 

Kind- & jeugdzorg

Binnen de kind & jeugd sector is het per gemeente verschillend welke eisen 

de gemeente aan uw psychologenpraktijk stelt. In ieder geval is het belangrijk 

dat u binnen de budgetplafonds blijft die met de gemeente zijn afgesproken. 

Bij het aannemen van zorgvragers moet dan ook rekening worden gehouden 

met hoeveel budget u dat kost. Essentieel is een goede inschatting van het 

aantal minuten zorg dat u aan de zorgvrager gaat verlenen. Dit voorkomt dat 

u achteraf tegen een budgetplafond aanloopt. 

Verder is het van belang of uw gemeente een controleverklaring vraagt bij 

het opstellen van de jaarlijkse financiële productieverantwoording Jeugdwet. 

Naast het landelijke controleprotocol is het goed aandacht te hebben voor de 

eventuele aanvullende eisen van de regio waar uw gemeente onder valt.

Voor de gemeente is het van belang dat u zoveel mogelijk kinderen behandelt 

tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Gemeenten zijn nu een aantal jaren ver-

antwoordelijk voor de financiering van de kind- en jeugdzorg. Gedurende al die 

jaren hebben de gemeenten data verzamelt over uw praktijk. Met deze data 

kunnen de gemeenten gaan analyseren hoeveel kinderen u behandelt en in 

hoeveel tijd u dit doet. In de toekomst kan dit mogelijk leiden tot aanvullende 

afspraken met psychologenpraktijken. 

Om verrassingen te voorkomen vanuit de gemeente kunt u zelf sturen op het 

aantal geholpen kinderen en de tijdsduur per kind. Ziet u bijvoorbeeld uit uw 

eigen cijfers verschillen tussen de psychologen die bij u werkzaam zijn? Of 

is gedurende een aantal jaren een trend zichtbaar in het aantal behandelde 

kinderen? Dit zijn vragen die bij beantwoording vaak leiden tot verrassende 

inzichten! 

Volwassenzorg 

Binnen de volwassenzorg wordt onderscheid gemaakt tussen de 

Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). Het 

onderscheid is van belang voor de soort zorg die u verleent en heeft ook finan-

ciële consequenties. De meeste zorgverzekeraars hebben namelijk een afzon-

derlijk plafond. Soms geeft de zorgverzekeraar geen plafond af voor de BGGZ 

maar wel voor de SGGZ. Voor u is van belang dat u bij eventuele plafonds 

meeweegt of de zorgvrager daadwerkelijk in de SGGZ behandeld moet worden 

of dat het in de BGGZ kan. Zo blijft u sneller binnen het budgetplafond. 

Een belangrijk aandachtspunt bij de volwassenzorg is dat u achteraf betaald 

krijgt voor de uitgevoerde behandelingen. U financiert hiermee voor. Met name 

bij groei van uw praktijk moet u hiermee rekening houden. Van belang is dat u 

een inschatting maakt van het aantal minuten zodat u weet hoeveel budget u 

nodig hebt voor de behandeling. Ervaringscijfers van uw eigen praktijk kunnen 

helpen om een goede inschatting te maken. 

Stuurmiddelen

Er zijn verschillende stuurmiddelen die u kunt gebruiken om verder te komen 

met uw praktijk. 

Stelt u zichzelf eens de volgende vragen:

• Heb ik budgetplafonds en hoe benader ik deze plafonds? 

• Hoe maak ik een inschatting van de duur van het traject? 

• Heb ik ervaringscijfers van mijn eigen praktijk waarmee ik richtingsnormen 

kan vastleggen hoeveel tijd een traject mag kosten? 

Tot slot 

Als u tegen veel budgetplafonds aanloopt, kunt u overwegen over te stappen 

van een vrijgevestigde praktijk naar een instelling. Het voordeel hiervan is dat 

u hogere tarieven kunt declareren. Aan de andere kant moet u ook aan meer 

verplichtingen voldoen. Graag denken onze branchespecialisten met u mee als 

u deze overstap overweegt.
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Van dbc’s naar het zorgclustermodel 
in de GGZ
Op dit moment vindt financiering van de gespecialiseerde GGZ plaats door 

middel van een diagnose-behandelcombinatie (dbc). De bekostiging van de 

GGZ voor volwassen gaat de komende jaren veranderen. De verwachting is 

dat de veranderingen in 2020 doorgevoerd zullen worden. Op dit moment 

vindt een pilot plaats met zorgverleners en zorgverzekeraars over de wijziging 

van de huidige dbc-systematiek. De reden voor de wijziging is volgens de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat bij de dbc- systematiek de hulpvraag 

van de zorgvrager niet centraal staat. Met de invoering van het nieuwe model, 

moet deze zorgvraag centraal komen te staan. De uitvoering moet leiden tot 

één nieuw model, het zorgclustermodel. 

Zorgclustermodel

Het zorgclustermodel gaat uit van drie superclusters die onderverdeeld zijn in 

verschillende clustergroepen die uiteindelijk onderverdeeld zijn in zorgclusters. 

De bedoeling is dat elke cliënt bij aanvang van de behandeling door middel 

van het invullen van een vragenlijst onderverdeeld wordt in een zorgcluster. 

De aanpak van een zorgtraject zal hierdoor wijzigen. De wijziging heeft dus 

ook impact op de dagelijkse zorgpraktijk. Het is goed om tijdig voorbereidin-

gen te treffen in uw praktijk. U kunt al gebruik van maken van de vragenlijst 

via de website www.zorgclustertool.nl.

Financiële impact

Het zorgclustermodel heeft een zorginhoudelijke impact, maar ook een finan-

ciële impact. De bedoeling is dat de financiering gelijktijdig met de invoering 

van het zorgclustermodel wordt aangepast. Nu vindt de betaling plaats na 

afronding van de dbc. In de nieuwe situatie zal de betaling maandelijks gaan 

plaatsvinden op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. Hierdoor ontvangt u 

als zorgverlener sneller uw geld. Ook zal een herijking van de tarieven plaats-

vinden. Deze herijking wordt gebaseerd op basis van een kostprijsonderzoek. 

De wens is ook dat het administratief minder omslachtig wordt. Of deze wens 

van administratieve vereenvoudiging daadwerkelijk in de praktijk merkbaar is, 

zal de toekomst leren.
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Wijziging Wet BIG
Met ingang van 1 april 2019 is de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (Wet BIG) aangepast door middel van een Algemene 

Maatregel van Bestuur. Door deze wijziging bent u onder andere verplicht om 

uw BIG-nummer actief aan uw cliënten/patiënten kenbaar te maken. Hierbij 

moet u onder andere denken aan het kenbaar maken via facturen, websi-

tes, briefpapier en e-mailondertekening. Het gaat daarbij niet alleen om het 

BIG-nummer van de eigenaar van de praktijk, maar ook alle individuele BIG-

nummers van de personen die werkzaam zijn in uw praktijk moeten kenbaar 

gemaakt worden. 

Het niet kenbaar maken van uw BIG-nummer kan leiden tot een bestuurlijke 

boete. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat namelijk toezicht 

houden op deze verplichting. Om de boete te voorkomen, moet u zorgen dat 

u uiterlijk 1 april in ieder geval de BIG-nummers op uw website, e-mail en 

sociale media heeft staan. Daarnaast moet u een plan maken hoe u de andere 

zaken zoals briefpapier en facturen op een zo’n kort mogelijke termijn ook 

aanpast. Volgens de website www.bigregister.nl mag voorbedrukt briefpapier 

eerst opgebruikt worden. 

Ten tijde van het schrijven van dit artikel wordt de mogelijkheid voor enig uit-

stel van de harde verplichtingen nog onderzocht. Mogelijk komt er een nieuwe 

Algemene Maatregel van Bestuur over het vermelden van het BIG-nummer. 

Tot nader orde is de controle door de inspectie (IGJ) op de naleving van de 

verplichting om BIG-nummers te vermelden uitgesteld. Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar onze website www.accountantsindezorg.nl waar wij u op 

de hoogte houden zodra hierover meer bekend is.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

Mogelij k komt er een nieuwe 
Algemene Maatregel van Bestuur 
over het vermelden van het BIG-
nummer.
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Specialisme.

Maakt u in uw praktijk optimaal gebruik van de financiële instrumenten? 

Hebt u inzicht in uw financiële praktijk en grip op uw personeelsbeleid? 

Of wacht u nog jaarlijks met spanning op de jaarcijfers of signaleert u te 

laat verlopen arbeidscontracten? Wij kunnen u hierbij helpen om dit te 

voorkomen. Hoe? Hieronder gaan we op deze onderwerpen in.

Reealtime inzicht in uw praktijk

Uw focus als praktijkhouder en/of praktijkmanager ligt op de dagelijkse 

zorgverlening, maar hoeveel inzicht hebt u in uw financiële praktijk?

Met Visionplanner wordt voor u als praktijkhouder geautomatiseerd uw 

managementinformatie samengesteld en deelt u deze eenvoudig met 

anderen. Bijvoorbeeld met uw praktijkmanager of financieel adviseur.

De achterliggende visie voor Visionplanner is dan ook: snel, simpel en samen. 

Snel: Snel fraaie managementrapportages en dashboards. Met een klik 

vraagt u de achterliggende details op. 

Simpel: Direct gekoppeld aan Twinfield, snelle implementatie, geen 

IT-kennis nodig en zeer gebruiksvriendelijk. 

Samen: Accountant, praktijkhouder en praktijkmanager delen de 

rapportages, werken samen en vullen elkaar aan. 

Uiteraard kunt u zelf uw presentatie naar wens aanpassen, een begroting 

maken en vergelijken met actuele prestaties. Zo weet u waar u moet 

bijsturen. Kortom: met Visionplanner kunt u met de informatie van vandaag 

sturen op de toekomst. 

De voordelen zijn samen te vatten in:

• gebruiksgemak voorop, ook niet-financials begrijpen dit 

• snel aan de slag: geen training of uitgebreide implementatie nodig 

• managementinformatie in minder dan 15 minuten 

• volledig online, altijd en overal toegankelijk 

• abonnement maandelijks opzegbaar 

Visionplanner is interessant voor de praktijkmanager en praktijkhouder 

die tussentijds meer inzicht wil hebben in de financiële praktijk. Uw 

declaratiesoftware is gekoppeld aan de financiële administratie welke wordt 

verwerkt door een praktijkmedewerker of door de accountant. Door middel 

van een directe koppeling tussen financiële administratie en Visionplanner is 

er altijd realtime inzicht in uw praktijk. Deze cijfers zijn visueel weergegeven 

door middel van dashboards. Deze dashboards geven u als zorgondernemer 

enerzijds meer inzicht/stuurinformatie en anderzijds geven de dashboards een 

tool voor uw zorgadviseur om het gesprek met u aan te gaan en (pro-actieve) 

adviezen op basis van de actuele cijfers te geven. 

Om voor elke praktijk een specifiek dashboard te maken is onbegonnen werk. 

Daarom proberen we zoveel mogelijk te standaardiseren. Hierbij is onder-

scheid gemaakt tussen de rechtsvormen, besloten vennootschap, maatschap 

en eenmanszaak. Binnen de rechtsvormen kan gekozen worden tussen drie 

verschillende dashboards, Focus, Profijt en Succes (in volgorde van grootte). 

Op deze manier is voor elke zorgondernemer een passend dashboard te 

creëren. 

Grip op uw personeelsbeleid

De meeste klanten van Van Ree HR Consultants maken gebruik van de online 

salaris- en HR applicatie van Nmbrs. Dit pakket biedt alles om een correcte 

salarisadministratie te voeren. Maar dat is slechts een onderdeel van een 

scala aan mogelijkheden. Zo kunt u onder meer inzicht krijgen in de opbouw 

van uw personeelskosten, een digitaal dossier bijhouden voor de werknemer, 

zelf mutaties invoeren en gebruik maken van signaleringen. 

Inzicht in uw personeelskosten

Om uw personeelskosten te beheersen, is het van belang dat u inzicht heeft 

in uw personeelskosten. Nmbrs biedt hiervoor daarom diverse overzichten 

waardoor u de vinger aan de pols kunt houden. 

Digitaal dossier werknemer

De tijd dat alle werknemersgegevens in ordners opgeslagen werden, hebben 

de meeste werkgevers achter zich gelaten. Nmbrs ontzorgt u als werkgever 

door een digitaal dossier te bieden. U slaat gegevens op zoals arbeids-

overeenkomsten, identiteitsbewijzen, loonheffingsverklaringen, diploma’s, 

bespreekverslagen van functioneringsgesprekken en dergelijke. 

Zelf mutaties invoeren

Een werkgever geeft zelf zijn mutaties door in Nmbrs. Denk daarbij aan 

het doorgeven van het aantal gewerkte uren, maar ook aan het invoeren 

van een nieuwe medewerker of het wijzigen van een adres. U hoeft deze 

gegevens dan niet per mail door te geven. Wanneer u mailt moeten de 

gegevens opnieuw ingevoerd worden, wat een groter risico op fouten 

inhoudt. De mutaties kunnen op ieder moment ingevoerd worden. Ook 

met een datum in het verleden of in de toekomst.

Signaleringen

De wetgeving maakt het belangrijk dat bepaalde acties tijdig geregeld 

worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aflopen van de proeftijd, het 

tijdig wel of niet aanzeggen, het wel of niet verlengen van een arbeidsover-

eenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Maar ook aan verjaardagen of 

jubilea. Nmbrs genereert signalen hiervoor, zodat tijdig actie ondernomen 

kan worden. 

Inzicht in uw praktijk
Visionplanner

Specialisme.
VisionplannerVisionplanner
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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 is 
niet aansprakelijk 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

| Kantoor Doorn
Sitiopark 2-4,  
3941 PP  Doorn
Postbus 294,  
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
doorn@vanreeacc.nl

| Kantoor Geldermalsen
De Panoven 29A,  
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241,  
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
geldermalsen@vanreeacc.nl

| Kantoor Nieuwegein
Wattbaan 51-5, 
3439 ML  Nieuwegein
Postbus 137,  
3430 AC  Nieuwegein
T (030) 307 49 49
nieuwegein@vanreeacc.nl

| Kantoor Zwolle
Schrevenweg 3-9 
8024 HB  Zwolle
Postbus 1509,  
8001 BM  Zwolle
T (038) 303 21 40
zwolle@vanreeacc.nl

www.vanreeaccountants.nl

| Kantoor Alphen aan den Rijn
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

| Kantoor Barneveld
Koolhovenstraat 11,  
3772 MT  Barneveld
Postbus 272,  
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
barneveld@vanreeacc.nl

aflatende steun en inspanningen werd al in 2017 de WTZI (Wet Toelating 

Zorginstellingen) status verkregen en verscheen in 2018 het eerste jaarverslag 

van De PEP Groep als gecertificeerde GGZ-instelling.

Van Ree als partner

Marianne, in het dagelijks leven gelukkig samen met Guus, spreekt vol waar-

dering over de wijze waarop in 2017 Van Ree Accountants zich razendsnel de 

organisatie en cijfers van De PEP Groep eigen maakte. Op werkgebied hadden 

we geen betere partner kunnen treffen, stelt ze. De wijze waarop, onder de 

bezielende leiding van Jaap Bergman, de collega’s Johan Arends en Hanja van 

Opijnen-Zuidijk zich de afgelopen (bijna) twee jaar hebben ingezet, is voor De 

PEP Groep bijzonder waardevol geweest. 

Advies aan andere (psychologen)praktijken?

In algemene zin zijn psychologen, net als andere hulpverleners, vooral gericht 

op het verbeteren van de kwaliteit van leven van hun cliënten. Vanwege het 

voortdurend in ontwikkeling zijnde speelveld van de GGZ en in het bijzonder 

de jeugd GGZ, is het van groot belang nauw samen te werken met de accoun-

tant om tijdig te kunnen anticiperen en in te spelen op alle ontwikkelingen. 

Een gezonde financiële organisatie en administratie en een frisse kijk op cijfers 

zijn daarbij onontbeerlijk, besluit Marianne.

Impressie.
Introductie over de PEP Groep door 
Marianne de Haas.

Over De PEP Groep 

Marianne vertelt dat de naam PEP staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie, 

een praktijk die al ruim 25 jaar een begrip is in het zuiden van de Bollenstreek. 

Na haar toetreden in 2013 heeft De PEP Groep een stormachtige ontwikke-

ling doorgemaakt. Zo werd aan de Parallel Boulevard te Noordwijk een eigen 

Kinder- en Jeugdcentrum geopend: PEP Junior. Daarnaast werden door De 

PEP Groep, in nauwe samenwerking met de huisartsen uit dit deel van de 

Bollenstreek, de afgelopen 5 jaar diverse dependances geopend bij huisartsen-

praktijken in Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout. De PEP Groep beschikt 

inmiddels over een groep van meer dan 25 psychologen die zich 6 dagen per 

week volledig inzetten voor zowel kinderen als jeugdigen als ook volwasse-

nen en ouderen.  Niet voor niks zijn onze kernwaarden Betrokken, Bevlogen, 

Bekwaam en Betrouwbaar, lacht Marianne.  

Van groepspraktijk naar GGZ-instelling

Om de kwaliteit van zorg in een voortdurend veranderende omgeving te  

kunnen blijven garanderen en waar mogelijk te verbeteren, werd in 2016 

besloten de PEP-groepspraktijk om te vormen tot een GGZ-instelling. Om  

deze ingrijpende verandering ook procesmatig zo goed mogelijk vorm te  

geven werd besloten de hulp van een ervaren, deskundige en profes-

sionele organisatie in te roepen: Van Ree Accountants. Met hun nimmer 

In deze aflevering stellen we Marianne de Haas voor,  

die we spreken op het Vuurtorenplein in een zonovergoten 

Noordwijk alwaar GGZ-instelling De PEP Groep haar  

domicilie heeft gekozen. Voorheen was hier Boekhandel  

Van der Meer gesitueerd, de plaats waar veel Noordwijkers 

en andere inwoners uit de Bollenstreek hun boeken en  

tijdschriften kochten. Marianne is GZ-psycholoog en sedert 

2013 mede praktijkhouder van De PEP Groep samen met 

Hendrik Koopman.
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