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Beste lezer,
Graag presenteren wij u de nieuwe Reemedie. Ditmaal een 

editie die breed georiënteerd is van kantoorverhuizing tot 

het specialisme van praktijkovernames. Dit sluit naadloos 

aan op de missie van ons kantoor: (zorg)ondernemers en 

praktijkhouders helpen beter te ondernemen!

Ditmaal een impressie van Helma Alferink, oprichter van DOQ.nl (“Arts aan 

het woord”). Haar visie op het informeren van praktijkhouders: “Met de redac-

tionele content, zoals artikelen en interviews, bieden we zorgprofessionals de 

gelegenheid om als het ware een kijkje te nemen in de “keuken” van collega 

zorgprofessionals” 

In de rubriek ‘Interview’ een interessante ontmoeting met mijn collega 

accountant Jan Lobbezoo. Als ervaren accountant helpt hij bij Van Ree al 

10 jaar zorgondernemers. Hij is lid van de branchegroep ‘medici’ en geeft o.a. 

ook trainingen aan praktijkhouders en praktijkondersteuners onder het motto 

“uw praktijk op orde”. 

Fiscale aspecten over samenwerkingen in de medische branche en financiële 

aspecten bij een praktijkoverdracht. In de rubriek ‘Specialisme’ leest u meer 

in de bijdrage van collega Wim van Vliet.

In de rubriek ‘Actueel’ voorziet mijn collega mr. Arjan van der Bok RB MB MFP 

u van allerhande (fiscale) tips die voor u zeker interessant zijn, nu het einde van 

2019 alweer nadert: “doe er uw voordeel mee”! 

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 

H. (Henri) Verhoef AA
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Interview.

Kantoornieuws.

met Jan Lobbezoo 

Doorn wordt Leersum 

Sinds 1986 is het kantoor van Van Ree Accountants gehuisvest aan het 

Sitiopark in Doorn. De locatie is echter te klein geworden, zodat we 

hebben besloten te verhuizen naar de Maarsbergseweg 20 in Leersum. 

Een fi jne werklocatie met twee keer zoveel ruimte! We blĳ ven dus op de 

Utrechtse Heuvelrug, dicht bĳ  onze klanten en de woonplaatsen van onze 

medewerkers. De verhuizing staat eind december 2019 gepland. 

Benoeming tekeningsbevoegde medewerkers

Afgelopen periode zĳ n meerdere collega’s benoemd tot accountant 

medewerker en Belastingadviseur medewerker. Hieronder is ook onze 

medici specialist Johan Arends LLM RB (vestiging Barneveld), die nu  

tekeningsbevoegd is voor fi scale aangiften. Een mooie stap!

Per 1 oktober 2019 werken ruim 130 collega’s, verdeeld over onze zes 

vestigingen, samen aan het realiseren van onze missie: 

• Van Ree Accountants: een frisse kĳ k op úw praktĳ k! 

• Van Ree HR Consultants: een frisse kĳ k op (be)lonen! 

• Van Ree Finance Consultants: een optimale fi scale positie! 

Kortom: mooie ontwikkelingen die we graag met u delen. Met onze nieuwe 

locatie op de Utrechtse Heuvelrug, de benoemde tekeningsbevoegde 

medewerkers en de nieuwe collega’s onderstreept Van Ree Accountants 

de blĳ vende ambitie om zorgondernemers in de medische sector beter te 

helpen ondernemen als fi nanciële huisarts.

AGENDA 2020

Huisartsendag

We kĳ ken uit naar de huisartsendag op D.V. 18 april 2020, waar we 

uiteraard weer aanwezig hopen te zĳ n. Een nieuwe frisse opzet met drie 

werelden: “De nieuwe dokter”, “De krachtige dokter” en “De digitale 

dokter”. Een nieuw concept, een frisse kĳ k: dat spreekt ons wel aan! 

We hopen u te ontmoeten op “De nieuwe dokter”, waarbĳ  één van onze 

kernwoorden “Vernieuwend” zich zeker zal uiten.

Dental Expo

De negende editie in 2018 was een geweldig succes, vandaar hopen we 

de tiende editie van Dental Expo op 19, 20 en 21 maart 2020 ook weer 

voor u klaar te staan. We zullen u voorzien van verfrissend nieuws op 

administratief en fi nancieel gebied binnen de mondzorg. 

Kun je jezelf introduceren?

In 2009 ben ik als assistent accountant begonnen bij Van Ree Accountants. 

Momenteel, ruim 10 jaar verder, ben ik relatiebeheerder en teammanager. Ik 

neem deel in de branchegroep medici van Van Ree Accountants. Daarnaast 

geef ik cursussen voor praktijkmanagers in huisartsenland. Kortom, ik noem 

mezelf weleens de ‘financiële huisarts’.

‘Financiële huisarts’ of accountant, wat ben je?

Als accountant wil ik mijn klanten ontzorgen. Dit geldt voor de administra-

tieve processen, maar ook voor de fiscale vraagstukken. Daarnaast is het van 

belang om als klant regelmatig te sparren met de accountant. Dit levert vaak 

verhelderende ideeën op. Ideeën die van belang zijn om verder te onderne-

men, waarbij efficiency in de administratieve processen en fiscaal optimaal 

ondernemen centraal staan.

Je geeft ook cursussen, welke onderwerpen komen dan aan bod?

Ik geef cursussen aan (aankomende) praktijkmanagers van huisartsenprak-

tijken over financieel management. Hierbij valt te denken aan het inrichten, 

onderhouden en bewaken van de informatievoorziening van de praktijk. 

Dit keer een gesprek met onze medici specialist en 

accountant Jan Lobbezoo. Al ruim 10 jaar werkzaam bij 

Van Ree Accountants op de vestiging Barneveld. Momenteel 

als relatiebeheerder en teammanager. Tijd voor een nadere 

kennismaking! 

Onderwerpen als optimaliseren van administratieve processen, maar ook het 

lezen van managementrapportages en jaarrekeningen komen aan bod. Ik sig-

naleer dat veel administratieve werkzaamheden nog door de huisarts worden 

gedaan, terwijl deze makkelijk zijn te delegeren en te automatiseren aan prak-

tijkmanagers. 

Waarom accountant in de zorgbranche?

Eerstelijnszorgverleners zijn hardwerkende mensen met liefde voor hun vak. Ik 

vind het ontzettend mooi en boeiend om deze professionals mee te nemen en 

te begeleiden in de administratie processen en fiscale wet- en regelgeving. Het 

ondernemen zit niet in alle zorgverleners, al merk ik wel een kentering. Ik gun 

de eerstelijnszorgverleners een mooie rendabele praktijk, waar ik graag een 

positieve bijdrage aan geef om goed te ondernemen. 

Ter afsluiting

Door een frisse kijk op cijfers, op úw cijfers en wederzijds vertrouwen, wil ik 

ook in de toekomst onze huidige en nieuwe eerstelijnszorgverleners optimaal 

(blijven) bedienen. 
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Actueel.
Eindejaarstips 2019

Nu het einde van 2019 in zicht komt, is dat voor u een 

mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog in 

actie moet komen. Fiscaal is het soms aantrekkelijk niet 

te wachten tot 2020, andere zaken vragen juist uitstel 

tot 2020. In deze rubriek hebben wij een selectie gemaakt 

van een aantal belangrijke eindejaarstips. Daarbij is, voor 

zover mogelijk, rekening gehouden met de plannen van 

het kabinet voor volgend jaar. 

Gooi oude administratie weg
Als u administratieve stukken zeven jaar bewaart, voldoet u keurig aan de wet-

telijke bewaartermijn. Maar probeer te voorkomen dat u bedolven raakt onder 

een oude administratie. Dat gebeurt eerder dan u denkt, omdat men het 

begrip administratie ruim moet nemen. Alle gegevens die van belang kunnen 

zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de fiscus, een onderdeel van 

de administratie. Daarbij kunt u denken aan de loonadministratie, declaratie-

administratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren. 

Gooi daarom uw oude administratie pas weg als de bewaartermijn is verlopen. 

Als uw boekjaren de kalenderjaren volgen, betekent dit dat u na 31 decem-

ber 2019 uw administratie over 2012 en eerdere jaren mag weggooien. Als u 

bepaalde documenten nog nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld contracten, 

pensioen- en lijfrentepolissen, moet u deze echter nog wel bewaren.

Let op! Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken geldt 

een bewaartermijn van tien jaar, inclusief het jaar van eerste ingebruikname. 

Dit omdat zich in die periode een herziening van de btw-aftrek kan voordoen. 

Bijvoorbeeld wegens een andere bestemming van een of meer onroerende 

zaken, waardoor btw uit voorgaande jaren alsnog deels aftrekbaar kan zijn of 

deels terugbetaald moet worden.

Behoud KIA voor 2019
Overweegt u om in 2019 nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Bedenk dan 

wel dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt, als uw investerin-

gen die recht geven op de KIA dit jaar meer bedragen dan € 318.449. Als een 

overschrijding van dit bedrag dreigt, kunt u de investering beter uitstellen tot 

2020. De investering wordt toegerekend aan het jaar waarin u verplichtingen 

aangaat, zoals het plaatsen van een order, akkoord gaan met een offerte, 

of het tekenen van een koopcontract. 

Let op! Als uw praktijk deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, moet u 

voor het bepalen van de KIA, kijken naar de totale investering van het samen-

werkingsverband en niet naar de investering van elke praktijk afzonderlijk.

Wacht tot 1 januari 2020 met toeken-
nen vergoeding voor uw partner
Heeft uw partner dit jaar minstens 525 uren aan arbeid verricht voor uw 

onderneming, maar heeft u hem of haar daarvoor tot nu toe nog geen ver-

goeding toegekend? Wilt u beginnen met het toekennen van een arbeidsver-

goeding? Wacht nog even tot na 2019 met het toekennen van die vergoeding 

zodat u dit jaar de meewerkaftrek nog kunt benutten. Als uw partner minstens 

525 uren, maar hooguit 875 uren in uw onderneming heeft gewerkt, is de 

meewerkaftrek 1,25% van de winst. Bij een hoger aantal uren stijgt de aftrek 

tot maximaal 4% van de winst (uw partner werkt dan minstens 1.750 uren in 

uw onderneming). Bepaalde vormen van winst, bijvoorbeeld stakingswinst, tel-

len niet mee voor de berekening van de meewerkaftrek. 

Tip: Een voordeel van het toekennen van een arbeidsvergoeding, is dat deze 

aftrekbaar is. Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan uw partner is 

echter niet aftrekbaar en evenmin belast bij uw partner. Reken dus uit wat het 

meest voordelig is. Vergeet ook de effecten niet, die meer of minder inkomen 

kan hebben op heffingskortingen en toeslagen.

Keer vóór 2020 dividend uit
Op 1 januari 2020 zal het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang 

stijgen van 25% naar 26,25%. Dit kan een goede reden zijn om dit jaar nog 

dividend uit te keren, dat onder het huidig tarief kan vallen.

Let op! In 2020 en latere jaren maakt het niet uit of de winstreserve van uw 

B.V. is ontstaan vóór de tariefsverhoging: het tarief van 26,25% is volledig op 

eventuele uitkeringen van toepassing.

Los schuld aan dga af na 1 januari 2020
Als uw B.V. al geruime tijd een schuld heeft aan u en u wilt haar deze schuld 
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laten aflossen, wacht daar dan mee tot na 1 januari 2020. Zo voorkomt u dat 

het geldbedrag dat u ontvangt, meteen in de rendementsgrondslag van box 3 

voor het jaar 2020 valt.

Let op! Een probleem kan ontstaan als u vanuit uw privévermogen een lening 

van hooguit drie maanden heeft verstrekt. De inspecteur past in zo’n geval de 

volgende sanctie toe: ten eerste rekent hij de vordering aan uw box 3-vermo-

gen toe. Tegelijkertijd belast hij bij u het voordeel uit de terbeschikkingstelling. 

De fiscus kan deze sanctie ook toepassen als de terbeschikkingstelling langer 

dan drie maanden, maar niet meer dan zes maanden duurde. U kunt in deze 

situatie de dubbele heffing alleen ontlopen als u aannemelijk maakt dat uw 

handelingen voor meer dan 50% zijn gebaseerd op zakelijke overwegingen.

Koop nog vóór 1 januari 2020 uw PEB af
Heeft u als dga in 2019 nog pensioen in eigen beheer (PEB) en wilt u na lang 

wikken en wegen dit PEB afkopen? Wacht daar dan niet langer mee, want 

2019 is het laatste jaar waarin u nog een fiscale korting bij deze afkoop mag 

toepassen! U mag namelijk in 2019 op de belaste afkoopwaarde een vermin-

dering toepassen van 19,5% van de balanswaarde van de corresponderende 

verplichting bij de pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde 

hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het 

boekjaar dat in 2015 eindigde. 

Let op! U kunt het PEB alleen afkopen met toestemming van uw (ex-)partner. 

Bespreek daarom uw voornemen om af te kopen eerst met uw (ex-)partner.

Zet PEB nog in 2019 om in oudedags-
verplichting
Als u uw pensioen in eigen beheer (PEB) niet wilt afkopen, kunt u dit jaar nog 

besluiten om dit pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). 

In 2020 komt deze mogelijkheid te vervallen. Voor het omzetten van een 

PEB heeft u overigens ook de toestemming van uw (ex)-echtgenoot nodig. 

Bespreek dus tijdig met hem of haar uw voornemen om het PEB om te zetten 

in een ODV.

Let op! Heeft u uw PEB eenmaal omgezet in een ODV, dan moet u voor 

het oprenten in beginsel de marktrente hanteren. Deze bedraagt voor 2019 

0,269%. 

Houd een eindejaarsborrel…
Heeft u in 2019 de vrije ruimte van de werkkostenregeling wel volledig benut? 

De vrije ruimte bedraagt (in 2019) 1,2% van de fiscale loonsom. Als blijkt dat 

er nog voldoende vrije ruimte is, kunt u die bijvoorbeeld benutten voor het 

kerstpakket of voor een eindejaarsborrel, die overigens alleen binnen de vrije 

ruimte hoeft te vallen als deze op een externe locatie plaatsvindt. Mocht u 

dan nog ruimte over hebben, dan kan het handig zijn om verstrekkingen 

die begin 2020 zijn gepland en onder de vrije ruimte vallen, zo mogelijk te 

vervroegen. Verder kunt u alvast bekijken of u in 2020 rekening moet houden 

met extra werkkosten ten opzichte van het afgelopen jaar.

Tip: Heeft u in 2019 al eindheffing afgedragen wegens een verwachte over-

schrijding van de vrije ruimte? En ontdekt u achteraf dat dit te veel of te 
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weinig was? Dan kunt u dit uiterlijk corrigeren in de aangifte loonheffingen 

over het eerste tijdvak van 2020.

…of houd een nieuwjaarsborrel!
Maar misschien is het beter om juist een nieuwjaarsborrel te houden en zo 

te profiteren van de verruiming van de vrije ruimte in 2020. Voor dat jaar 

bedraagt de vrije ruimte namelijk 1,7% in plaats van 1,2%. Deze verhoging 

van de vrije ruimte geldt voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. De 

verruiming bedraagt dus maximaal € 2.000. Over het meerdere geldt gewoon 

het percentage van 1,2%.

Ken uw werknemers nog in 2019 een 
bonus toe
Als u aan het einde van 2019 nog vrije ruimte over heeft én u overweegt om 

een of meer werknemers een bonus te geven, kunt u deze bonus in de vrije 

ruimte laten vallen. Daarbij gelden wel als voorwaarden dat u de bonus nog 

in 2019 uitbetaalt en voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent 

dat de bonus niet meer dan 30% mag afwijken van wat voor vergelijkbare 

werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is.

Tip: Het ministerie van Financiën keurt een bonus van maximaal € 2.400 

per werknemer per jaar in ieder geval goed. U hoeft daar voor geen bewijs of 

onderbouwing te leveren. Bent u dga? Dan mag u zichzelf ook een bonus van 

€ 2.400 toekennen, mits daarvoor voldoende vrije ruimte is.

Let op! Wilt u een hogere bonus toepassen, dan moet u bewijzen dat een 

dergelijke bonus gebruikelijk is in uw sector.

Doe nog vóór 1 januari 2020 een 
schenking
Als u nog vóór 1 januari 2020 aan uw (klein)kinderen een schenking doet, 

kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.428 (kinderen) 

of € 2.173 (algemene vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt 

daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 26.040. Hierbij 

valt de dag van de 40e verjaardag nog binnen de leeftijdsgrens. Is het een 

schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling 

€ 54.246. Bij een schenking voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling 

Actueel.
>> eindejaarstips

zelfs € 102.010. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het echter 

niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking, want in fiscaal 

opzicht maakt het in principe geen verschil of de schenking in 2019 of in 2020 

wordt gedaan. De vrijstelling van € 102.010 geldt voor iedereen die tussen de 

18 en 40 jaar is.

Tip: U bent niet verplicht het gehele bedrag van € 102.010 in één jaar te 

schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepassen over een periode van 

maximaal twee jaren, die direct volgen op het eerst genoemde kalenderjaar. 

Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling 

wordt beïnvloed, als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoog-

de schenking plaatsvond.

Dien vóór 1 november 2019 uw 
verzoek om een voorlopige aanslag in
Als u uw box 3-vermogen per 1 januari 2020 wilt drukken, dien dan vóór 

1 november 2019 een verzoek om een voorlopige aanslag in. Als de 

Belastingdienst u vóór 1 januari 2020 een belastingaanslag oplegt die u direct 

betaalt, heeft u uw box 3-vermogen al verminderd. Maar ook in het geval dat 

de Belastingdienst pas na 31 december 2019 de aanslag vaststelt, kunt u uw 

belaste box 3-vermogen verlagen. U mag in deze situatie namelijk het na 31 

december 2019 betaalde belastingbedrag aftrekken van het box 3-vermogen 

van 1 januari 2020. Hetzelfde geldt overigens ook als u vóór 1 oktober een 

definitieve aangifte heeft ingediend.

Verlaag uw spaargeld vóór 1 januari 
2020
Als gevolg van de extreem lage rente op spaargeld leidt de box 3-heffing over 

spaargeld tot een hoge belastingdruk. U kunt deze druk voor 2020 verlagen 

door vóór de peildatum van 1 januari 2020 uw spaargeld in te brengen in een 

nieuwe B.V., in te brengen in een open fonds voor gemene rekening, te storten 

als informeel kapitaal of agio in uw B.V., of om te zetten in een vordering op 

uw B.V. (zogeheten terbeschikkingstellingsvordering).

Let op! Aan de genoemde voorbeelden kunnen wel nadelen en risico’s kleven. 

Aan de oprichting van een B.V. zijn bijvoorbeeld kosten verbonden. Ga na wat 

voor u de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan uw spaargeld 

in box 3 te laten staan.
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Specialisme.

Samenwerking

Binnen de gezondheidszorg is veelal sprake van enige vorm van samenwer-

king tussen medici onderling. Als sprake is van toetreden tot een groeps-

praktijk, is een persoonlijke klik met de toekomstige collega’s van essenti-

eel belang. Ook zal een vertrekkende medicus, die zijn of haar praktijk wil 

overdragen, een opvolger willen zien, die past binnen het cliëntenbestand. 

Daarom is er vaak een periode van samenwerking, voordat praktijkoverdracht 

plaatsvindt.

Fiscale aspecten samenwerking

Als een medicus voorafgaand aan een praktijkovername in loondienst treedt, 

zijn de fiscaal-juridische aspecten helder. Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief 

is het toepassen van tijdelijke contracten veelal wenselijk. 

Meer aandacht vraagt de samenwerking waarbij niet wordt gekozen voor 

een dienstverband, maar waarin de medicus zich als zelfstandige profileert. 

Alsdan is van groot belang dat de arbeidsrelatie met de medicus als zoda-

nig wordt ingericht en contractueel wordt vastgelegd. Duidelijk moet zijn 

dat de intentie van partijen is, dat de medicus als zelfstandige wenst op 

te treden en partijen derhalve geen arbeidsovereenkomst wensen aan te 

gaan. Hierdoor wordt, zoveel als mogelijk, voorkomen, dat achteraf met de 

Belastingdienst discussie ontstaat over de mogelijke aanwezigheid van een 

dienstverband. Dit kan immers leiden tot forse naheffingsaanslagen voor de 

loonheffingen. 

Het op zelfstandige basis als medicus werken, veronderstelt dat aan deze 

samenwerking een overeenkomst van opdracht ten grondslag ligt. In overleg 

met brancheorganisaties zijn model samenwerkingsovereenkomsten opge-

steld waarin de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking wordt uit-

gesloten. Van groot belang is voor de praktijk, dat partijen ook daadwerkelijk 

volgens de bepalingen van de overeenkomst werken. 

Eén van de belangrijke aandachtspunten bij samenwerking met de medicus, 

is de BTW. De vraag komt immers op, of de diensten van de zelfstandige 

mediscus zijn onderworpen aan de heffing van btw, dan wel dat een beroep 

kan worden gedaan op de btw-vrijstelling voor medische diensten. Het 

is van belang dat partijen afspraken hieromtrent goed vastleggen in de 

onderliggende overeenkomst. Hierbij is voor de praktijk het standpunt van 

de staatssecretaris van belang, zoals verwoord in zijn brief met kenmerk 

DGB/2014/3652U. De staatssecretaris onderkent namelijk dat ZZP-ers, die op 

grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten 

verrichten, de vrijstelling voor medische diensten deelachtig worden als de 

door hen verrichtte diensten:

- vallen binnen de werkzaamheden als individuele Wet BIG-

 beroepsbeoefenaar, of;

- naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van 

 de aangeboden vrijgestelde medische verzorging.

Financiële aspecten, waarde praktijk

Bij toe- en uittreden tot een groepspraktijk zal de uittreder een vergoeding 

vragen voor zijn aandeel, in de waarde van praktijkpand en de inventaris. 

Een taxatierapport van de waarde van eventuele eigen onroerende zaken is 

daarbij onmisbaar. Van belang daarbij, is na te gaan of de huurvoorwaarde 

marktconform is. Bij praktijkoverdracht dragen partijen toekomstig inkomen 

over. Na toetreding heeft de toetreder recht op een inkomen, wat hij of zij 

voor toetreden niet had. Als dit verwachte, toekomstige inkomen hoger is 

dan een passende vergoeding voor arbeid en ondernemersrisico, kan sprake 

zijn van een meerwaarde, ook wel goodwill genoemd. Bij een praktijkoverna-

me is het bij medische specialisten, tandartsen en dierenartsen gebruikelijk 

om goodwill te betalen. Maar ook bij huisartsen wordt steeds meer een good-

will bedongen bij een praktijkovername. Het is van belang dat de medicus 

zich bij bepalen van de hoogte van deze goodwill door een waarderingsdes-

kundige laten adviseren.

Onze kerngroep medici is u graag van dienst rondom uw praktijkovername of 

praktijkoverdracht. 

Fiscale en financiële aspecten van praktijkoverdracht
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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

Samenwerking met Van Ree

‘Als ondernemer baseer ik mijn beslissingen op kennis, in combinatie met 

“gut feeling”. In deze beslissingen speelt het financiële plaatje uiteraard een 

belangrijke rol. In hoofdlijnen ben ik op de hoogte van de financiële zaken, 

maar het is de nauwkeurigheid van Van Ree die zorgt voor het extra resultaat 

onder de streep. Zij zorgen ervoor dat ik mijn financiële proces professioneel 

aanpak en mij op dit vlak ontzorgen.’

Tip van Helma

‘Zorg ervoor dat je steeds je product of dienst blijft doorontwikkelen. Zodra je 

dit niet meer doet en je bijvoorbeeld alleen gaat richten op de sales, ga je je 

product “uitmelken”, wat interessant kan zijn op de korte termijn, maar zeker 

niet op de langere termijn. Zo investeer ik ieder jaar in een volledige of gedeel-

telijke herziening van het technische deel van DOQ.nl. Dat lijkt misschien veel, 

maar digitale ontwikkelingen gaan zo enorm snel. Het zorgt ervoor dat ik sterk 

kan verfijnen en zo steeds beter kan aansluiten bij de verschillende doelgroe-

pen die we willen bereiken met bepaalde content.’

Impressie.
door Helma Alferink van DOQ.nl

Wat is DOQ.nl precies?

‘DOQ.nl (“arts aan het woord”) heb ik in 2012 opgericht en is een online plat-

form voor huisartsen, medisch specialisten, apothekers en andere zorgprofes-

sionals. Zij kunnen zich met hun BIG-nummer gratis aanmelden bij DOQ.nl 

en krijgen hiermee toegang tot alle redactionele content. Daarnaast ontvangt 

men e-mailnieuwsbrieven toegespitst op hun specialisme. Inmiddels maken 

zo’n 16.000 zorgprofessionals gebruik van het gratis platform. Het verdien-

model van DOQ.nl zit, zoals bij ieder vakblad en vaktitel, in de gesponsorde 

content. 

Met de redactionele content, zoals artikelen en interviews, bieden we zorgpro-

fessionals de gelegenheid, om als het ware een kijkje te nemen in de “keuken” 

van collega zorgprofessionals. Wat beweegt hun collega-artsen en –apothe-

kers? Casuïstiek, wat is hun visie op het vak, welke patiënt is altijd bijgebleven, 

bij welk wetenschappelijk onderzoek zijn zij betrokken en hoe passen zij dit 

toe in de dagelijkse praktijk? Afgezien van medische onderwerpen schrijven we 

ook veel over financiële zaken, waar zelfstandig ondernemende zorgprofessio-

nals nu eenmaal mee te maken hebben. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, 

communicatievaardigheden, onderhandelen met collega’s, conflicthantering, 

burn-out- en stresspreventie zijn onderwerpen die geregeld aan bod komen.’

‘“Weet je wel waar je aan begint?” vroegen diverse mensen 

aan mij in 2012. Dat klonk niet erg bemoedigend. Maar ik had 

zo mijn eigen ideeën over hoe ik de informatiestromen naar 

de verschillende medische specialismen wilde structureren en 

daar geloofde ik in. “Dat wordt een hele klus, als je alle partij-

en mee wilt krijgen”, zeiden weer andere mensen. Op dit punt 

hebben ze achteraf wel gelijk gehad, maar door volharding 

staat er nu het platform DOQ.nl, waar meer dan 16.000 zorg-

professionals gebruik van maken. Ik werk met een team van 

freelancejournalisten en twee medewerkers op kantoor, die 

net zo van aanpakken – en hard lachen – houden als ik.’


