
Pagina 1Pagina 1

Reemedie.

Nummer 13 | Maart 2020 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.

Hoe actueel is uw 
personeelsbeleid? 

Specialisme.
Wat is de juiste rechtsvorm

Kantoornieuws. 
Brancherapport Praktĳ k in zicht en huisvesting van 
de medische praktĳ k 

Agenda 2020.
Dental Expo 19, 20 en 21 maart 2020 
Huisartsendag 18 april 2020
Een gezondheidscentrum, waar begin ik? 25 juni 2020

Reemedie is een uitgave van

Van Ree Accountants 
Alphen aan den Rijn, Barneveld, Geldermalsen, Leersum,
Nieuwegein en Zwolle



Pagina 2 | Maart 2020

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy

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

editie in het kader van de mondzorg. Dit sluit naadloos op 

de Dental Expo dagen in Amsterdam waar we u hopen te 

ontmoeten.

In de rubriek ‘Interview’ een ontmoeting met mijn collega Johan Arends. Als 

ervaren fiscalist helpt hij bij Van Ree Accountants al ruim 12,5 jaar zorgonderne-

mers. Hij is lid van de branchegroep ‘medici’ en heeft een pro-actieve frisse kijk 

op de praktijk. 

In de rubriek ‘Actueel’ tenslotte, voorziet Rien van Koeveringe van Van Ree HR 

consultants u van adviezen voor een optimaal personeelsbeleid en een gezonde 

praktijkbalans.

Ditmaal een impressie van Joan Jong Pian Kie, waarin u kunt lezen wat haar 

ervaringen zijn met Van Ree Accountants. Joan neemt u mee in haar visie op 

haar praktijk en de toekomst. 

Tenslotte, welke rechtsvorm heeft u gekozen? En is dat de juiste keuze? In de 

rubriek ‘Specialisme’ leest u hierover in de bijdrage van collega Wim Boerman 

van Van Ree Finance Consultants.

Onze relatiebeheerders, fiscalisten en HR geven u graag persoonlijk advies. Wij 

wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

H. (Henri) Verhoef AA
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Interview.

Kantoornieuws.

met Johan Arends 

Zorgbranche in Zicht 2020

SRA-Branche in Zicht is een platform met actuele data en kennis. 

Jaarlĳ ks worden rapporten gepubliceerd voor en over ondernemers in 

Nederland. Vanuit het visierapport ‘2020 In Zicht’ informeren wĳ  u over 

de verwachtingen voor de medische branche. Zorgondernemers zĳ n 

redelĳ k positief over de vooruitzichten. Maar de branche staat voor een 

transformatie die voor onzekerheid kan zorgen. Bezoek onze website 

www.vanreeaccountants.nl en lees het complete rapport met Kansen en 

bedreigingen.

Huisvesting van de medische praktĳ k: fi scale valkuilen 

Recent is een artikel verschenen van collega Johan de Bruin van Van Ree 

Finance consultants. Hierin worden de btw-aspecten belicht die spelen bĳ  

de huisvesting van medici. Johan geeft u essentiële tips voor uw beslissing 

tot de aankoop van een bedrĳ fspand en brengt een aantal belangrĳ ke 

aandachtspunten onder uw aandacht. 

Nieuwe website

Helder, Bruisend en Vernieuwend zĳ n de kernbegrippen van Van Ree 

Accountants. Om u beter van dienst te zĳ n, is onze website 

www.accountantsindezorg.nl geheel vernieuwd. Hiermee bieden we 

zorgondernemers volop actuele en praktische informatie voor de 

dagelĳ kse praktĳ kvoering.

AGENDA 2020

Dental Expo 19, 20 en 21 maart in Amsterdam

De negende editie in 2018 was een geweldig succes. We staan daarom 

tĳ dens deze tiende editie ook weer voor u klaar. We voorzien u graag van 

verfrissend nieuws op administratief en fi nancieel gebied. 

Huisartsendag 18 april in Den Haag

We kĳ ken uit naar de Huisartsendag op 18 april 2020 waar we weer 

aanwezig hopen te zĳ n. Een nieuwe, frisse opzet, met drie zogenoemde 

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 bĳ  “De nieuwe dokter”, waar ons kernwoord 

Vernieuwend zeker tot uiting zal komen.

Een gezondheidscentrum, waar begin ik? 25 juni in Alphen a/d Rĳ n

Overweegt u een gezondheidscentrum te starten? Dan nodigen wĳ  u graag 

uit voor een unieke bĳ eenkomst op donderdag 25 juni 2020. Het thema 

is “De verkennende fase naar een gezondheidscentrum, waar begin ik?” 

De bĳ eenkomst wordt gehouden op ons kantoor aan de Leidse Schouw 2, 

2408 AE Alphen aan de Rĳ n. We organiseren dit in samenwerking met 

Wille Donker Advocaten en ABN Amro Bank. 

Johan Arends, vertel eens iets over jezelf?

Ik ben getrouwd en vader van een dochter. Sinds 12,5 jaar ben ik adviseur 

voor zorgondernemers in de mondzorg. Daarnaast ook voor het MKB. Mijn 

passie ligt vooral in de klant laten zien wat er achter de cijfertjes zit en 

daardoor hem of haar een beter inzicht te kunnen geven. Ik geniet ervan 

als een klant tijdens het gesprek aangeeft dat die er zo nog nooit over 

nagedacht heeft. 

Wat vind je belangrijk als adviseur?

Zorgen dat de klant in de mondzorg ontzorgd wordt. Ontzorgen houdt in: 

concreet geen zorgen over de boekhouding, geen zorgen over de salaris- en 

personeelsadministratie en geen zorgen over het missen van relevante 

actualiteiten in de branche. Door mijn branchekennis weet ik wat er speelt 

in de markt en kan ik adviseren over concrete acties. Daarbij hecht ik vooral 

aan een goede vertrouwensrelatie met de zorgondernemer. 

Hoe lever je toegevoegde waarde?

Graag denk ik mee over waar het in de toekomst naartoe gaat. Door de klant 

kritische vragen te stellen ontstaat er een open gesprek waarin we samen 

naar de juiste antwoorden zoeken. Het is belangrijk dat de antwoorden en 

oplossingen passen bij de individuele ondernemer, zodat hij of zij zich er pret-

tig bij voelt. Kritische vragen gaan onder andere over de wijze van inrichten 

van de processen, maar ook over wat er geregeld is bij overlijden en bedrijfs-

opvolging. 

Welk advies geef je in deze tijden van veranderingen?

Neem de veranderingen serieus, maar blijf wel nuchter. Denk aan de waar-

schijnlijke aanpassingen door de overheid van het inhuren van ZZP-ers. Houd 

rekening met deze aanpassing, maar laat de wijzigingen door ons door-

rekenen. Zo heeft u zicht op de financiële impact. Een ander voorbeeld is de 

verandering in de fiscale wetgeving. Hierdoor komt de vraag naar voren welke 

rechtsvorm u als zorgondernemer het beste kunt kiezen. BV, maatschap of 

éénmanszaak, of een combinatie ervan. Ook daarbij is het doorrekenen van 

uw persoonlijke situatie van belang om tot een juiste afweging te komen. Deze 

frisse kijk is kenmerkend voor de advisering door Van Ree Accountants.

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

contact met ons op!
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Actueel.
Hoe actueel is uw personeelsbeleid?

De ontwikkelingen rondom personeel gaan snel. De 

implementatie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

in 2020 zorgt voor ingrijpende veranderingen op de 

arbeidsmarkt. In 2020 gaat u de gevolgen hiervan zeker 

nog merken. Hoe gaat u een vaste arbeidsomvang in de 

praktijk vormgeven? Hoe gaat u om met de verruiming van 

de werkkostenregeling? Maar ook tijdelijke contracten, 

oproepkrachten en payrollconstructies kunnen behoorlijk 

duur uitvallen. Wij nemen u als praktijkhouder of praktijk-

manager graag mee in de hoofdlijnen. Vast zaken die u 

herkent, maar mogelijk ook zaken waardoor bij u de vraag 

op komt: ‘Hoe heb ik dat in mijn praktijk geregeld?’

Termijn tijdelijke contracten
Sinds 1 januari 2020 is de regeling rondom tijdelijke contracten veranderd. 

Tot 2019 was het alleen mogelijk om maximaal drie tijdelijke contracten 

binnen een periode van twee jaar aan te bieden aan uw werknemer. In de 

huidige wetgeving is de termijn van twee jaar weer uitgebreid naar drie jaar. 

Dit biedt u als praktijkhouder de mogelijkheid om assistenten of andere mede-

werkers iets langer te binden zonder vaste verplichtingen. Hoe gaat u hiermee 

om? De ene medewerker ziet u graag verbonden aan uw praktijk, maar voor 

de ander maakt u liever gebruik van de tijdelijke verruiming van een jaar.

Roep tijdig op
Het permanente karakter van oproepkrachten staat ter discussie. Daarom 

zijn er maatregelen getroffen om permanente beschikbaarheid van oproep-

krachten te voorkomen. De oproeptermijn wordt aan banden gelegd in de 

vorm van een tijdige oproep die minstens vier dagen voorafgaande aan de 

dienst moet worden gedaan. Ook bij het afzeggen van diensten is er recht op 

behoud van loon voor de werknemer. Zorg er daarom voor dat uw planning 

op orde is. Onder bepaalde voorwaarden is het soms mogelijk om de termijn 

van vier dagen in te korten, maar daarvoor geldt ook: regel dit tijdig!

Doe tijdig een nieuw aanbod
Wat is bij u het moment van een (vernieuwd) contractaanbod? Wanneer zet 

u tijdelijke contracten of oproepcontracten om in een vaste arbeidsomvang? 

Denk daar goed over na! Want u bent verplicht om na een jaar een aanbod 

te doen van een contract, gebaseerd op de werkomvang van de afgelopen 

12 maanden. De werknemer is vrij om dit ➝ al      mag weg denk ik? dan niet 

te accepteren en kan ook blijven werken op basis van een oproepcontract. 

Voor u kan het een mooi moment zijn om wat meer stabiliteit in uw perso-

neelsbestand en planning te creëren.

Verhoging ww-premie
De ww-premie is voor werkgevers hoger dan voorheen bij tijdelijke contracten. 

Voorheen was de hoogte van de ww-premie sectorafhankelijk. Vanaf 2020 zijn 

de premies voor tijdelijk werk met 5 procentpunt verhoogd. Hebt u al door-

gerekend wat dat voor uw praktijk betekent? Eind 2019 hebben veel werkge-

vers hier aandacht aan besteed en zijn contracten vernieuwd. Maar ook voor 

nieuwe contracten in 2020, of aflopende contracten moet hier zeker aandacht 

aan worden besteed. Want u wilt natuurlijk niet meer premie afdragen dan 

nodig is. 

Personeelsdossiers 1 april op orde
1 april, een datum van de grappen en grollen. Maar tot 1 april is er uitstel van 

Minister Koolmees om werkgevers de mogelijkheid te bieden personeelsdos-

siers op orde te brengen. Dat is geen grap! Getekende arbeidsovereenkomsten 

voor onbepaalde tijd moeten in uw personeelsdossier aanwezig zijn. Hebt u dit 

allemaal op orde, of wordt maart nog een stressvolle maand om dit allemaal 

te regelen? 

Op een goede manier uit elkaar
Het is niet leuk om afscheid te moeten nemen van uw werknemers, maar 

soms is dat niet te voorkomen. Deze situaties zijn niet de gemakkelijkste. 

Sociaal gezien niet, maar ook financieel niet. Nu is er onder de huidige wetge-

ving een verplichting tot betaling van transitievergoeding vanaf dag één van 

indiensttreding. Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een ontslag-

vergoeding, zelfs in de proefperiode. Ontslag op staande voet, vrijwillig of een 

gedwongen ontslag, er zijn veel verschillende situaties. Niet altijd is een tran-

sitievergoeding verschuldigd. Met al deze verschillende smaken is het des te 

belangrijker om vroegtijdig met uw HR-adviseur in gesprek te gaan. Uiteraard 

➝
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financieel gezien, maar ook om op een zo prettig mogelijk manier toch met 

een welgemeende handdruk uit elkaar te kunnen gaan. De voor beide partijen 

beste passende oplossing kan de pijn verzachten.

Ontslag is niet leuk, maar regel het wel 
goed
Ontslag is niet leuk. Maar ontslag kan soms een optelsom van veel factoren 

zijn. Hier hebben we het dan over de cumulatiegrond. Er zijn voor u als 

werkgever maar liefst acht ontslaggronden. Tot vorig jaar moest u aan mini-

maal één ervan voldoen. De wet in Nederland kent vanaf dit jaar mogelijk-

heden om ontslaggronden te combineren, dus nog ingewikkelder dan één 

van de acht en cumulatiegrond, volgt u het nog? Uiteindelijk kan dit leiden 

tot hoge transitievergoedingen waar u niet op zit te wachten. Ingewikkelde 

materie. Het kan voor u minder ingewikkeld worden als we vroegtijdig samen 

dit traject ingaan. Laten we daarom samen de (financieel) meest vriendelijke 

oplossing zoeken voor u en uw personeel.

Hebt u slapende werknemers in beeld?
Slapende werknemers in de praktijk? Dat wilt u als werkgever niet. U begrijpt: 

het gaat hier niet om slapende werknemers maar zogenoemde slapende 

contracten. Waarom dan slapende contracten in beeld brengen en dus terug-

kijken? De regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd, en de Hoge Raad 

verbiedt om werknemers nog ‘slapend’ in dienst te houden. Let op dat u als 

werkgever tijdig wakker wordt en hierop inspeelt.

Vergoedingen
Vanaf 1 april 2020 is er een compensatieregeling voor transitievergoedingen 

voor werkgevers. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheids-

fonds. De premies voor werkgevers stijgen, maar daar staat compensatie 

tegenover. Terugkijken in deze gevallen is vaak niet leuk, maar in dit geval is 

het wel goed. Er is namelijk een terugwerkende kracht vanaf 2015. Voor 

ingediende aanvragen voor vergoedingen tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 

en die moeten nog vóór 1 oktober 2020 worden ingediend. Uiteraard is er 

sprake van een verhouding tussen de hoogte van de transitievergoeding en 

de hoogte van de compensatie.

Bedrijfsbeëindiging
Bedrijfsbeëindiging kan gewenst en ongewenst zijn, maar er komt een keer 

een moment van stoppen. Wat als u nu stopt met uw praktijk en u hebt nog 

werknemers in dienst, soms zelfs langdurige dienstverbanden? Wat gaat u 

dat kosten bij praktijkbeëindiging? Praktijkbeëindiging is ook een moment van 

verder vooruitkijken. In 2021 komt er voor “kleine werkgevers” een compen-

satiemogelijkheid voor transitievergoedingen. Dit kan gelden bij pensionering, 

ziekte etc. 

>>
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Payroll of dienstverband?
Personeel is duur, vaste contracten zijn lastig en al die administratieve 

rompslomp komt er ook nog eens bij. Denkt u ook zo en kiest u daarom 

voor een payroll constructie? Toch is dat niet altijd de beste en voordeligste 

oplossing. Veel regelingen en voorwaarden die voor uw werknemers gelden, 

die gaan wettelijk ook gelden voor uw medewerkers die u via Payroll hebt. Het 

is daarom van belang dat u door laat rekenen of het nu wel echt beter is voor 

uw praktijk. En die administratieve rompslomp? Dat valt wel mee, als we het 

samen maar goed regelen. 

Verzuim-ontzorg verzekering 
Ontzorgen, daar houden wij van! Op het gebied van personeel en administra-

tie uiteraard. Komt u in 2020 in aanmerking voor een tegemoetkoming? Voor 

loondoorbetaling bij ziekte kunnen vooral kleine werkgevers hiervan profite-

ren. De tegemoetkoming kan worden verkregen door een combinatie met een 

verzuim-ontzorg verzekering. Het doel van deze verzekering is het helpen van 

werkgevers bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte 

met een compleet en betaalbaar dienstverleningspakket, waarmee het lang-

durig verzuim van medewerkers kan worden beperkt. Zoals iedere verzekering, 

vangt deze verzekering het financiële risico op van loondoorbetaling bij ziekte. 

Als uw praktijk klaar is voor de Wet Poortwachter biedt dit besparingsmogelijk-

heden bij langdurig zieke medewerkers.

Verruiming belastingvrije verstrekkingen 
personeel
Wat is er leuker dan uw personeel onbelast een extraatje te geven? Soms bij 

de vakantieperiode, soms aan het einde van het jaar. De vrije ruimte binnen 

de werkkostenregeling is verruimd. Op dit moment mogen werkgevers uit 

de vrije ruimte tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle 

medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Vanaf 2020 wordt 

dit tot een loonsom van € 400.000 verruimd naar 1,7%. Dat betekent dus 

meer belastingvrije ruimte. Denk hierbij aan een uitgebreider personeelsuitje, 

een extra uitgebreid kerstpakket of kerstdiner bijvoorbeeld. Daar wordt uw 

personeel blij van!

Uiteraard blijven er de onbelaste vergoedingen, zoals voor reiskosten, een 

telefoon of opleidingskosten. Wilt u meer onbelast vergoeden? Denk dan aan 

het begin van ieder jaar goed na over wat u toe wilt wijzen aan de vrije ruimte.

Actueel.
>> Hoe actueel is uw personeelsbeleid?

Nog gezonder naar het werk? 
Ga fietsen! 
Gezond en vitaal personeel, daar bent u bij gebaat en het kan ook het milieu 

ten goede komen. De wetgever biedt u nu uitgebreidere mogelijkheden in 

de vorm van een fiets van de zaak. Werknemers die van hun werkgever een 

(lease-)fiets ter beschikking krijgen, hoeven daarover jaarlijks slechts 7% 

bijtelling te betalen. Dat kan dan ook een duurdere elektrische (lease-)fiets 

zijn. Alle administratieve voorwaarden en kilometerregistratie zijn vereenvou-

digd of niet meer verplicht. Het is daarom makkelijker om een mooi fietsplan 

voor uw praktijk te ontwikkelen. 

Zorg voor een tijdige risico-inventarisatie
Gezondheids- en veiligheidsrisico’s inventariseren, BHV-plannen up to date, 

schiet dat er bij u in de praktijk ook al snel bij in? Alle werkgevers zijn verplicht 

dit na te leven en middels een RI&E te laten toetsen. De overheid, in de vorm 

van de Inspectie SZW, bewaakt dit en legt werkgevers sancties op in de vorm 

van boetes. Het is daarom uiterst belangrijk, vooral vanwege van de veiligheid 

van uw personeel, om dit goed op orde te hebben.

Uw personeelsbeleid op orde?
Veel 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 het 

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. Het is 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 arbeidsovereenkomst, aan verjaardagen of jubilea. Nmbrs 

genereert signalen hiervoor, zodat tijdig actie ondernomen kan worden. 

Besparingen, einde van een praktijk, personeelsbeleid...2020 is een 

jaar van veranderingen maar ook van nieuwe mogelijkheden! 

Wij denken graag in kansen. Neem contact met ons op voor een 

frisse kijk op uw praktijk! 

Van Ree HR-consultants
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Specialisme.

Welke rechtsvorm heeft u gekozen? En is dat de juiste keuze? Veel samenwer-

kende tandartsen kiezen voor de maatschap als rechtsvorm. De maatschap is 

fiscaal transparant. Elke vennoot wordt fiscaal als ondernemer aangemerkt. 

Daardoor kan elke tandarts gebruik maken van fiscale faciliteiten zoals de 

zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling etc.. 

Er wordt wel gezegd dat de maatschap minder aantrekkelijk is vanwege de 

gedeelde aansprakelijkheid. De vennoten zijn voor gelijke delen aansprakelijk 

voor de schulden van de maatschap. Bovendien is iedere vennoot hoofdelijk 

aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van een met de maat-

schap gesloten overeenkomst. Die aansprakelijkheid is een persoonlijke 

aansprakelijkheid. Een andere mogelijkheid is om via een BV deel te nemen 

in de maatschap. Dan is die persoonlijke aansprakelijkheid afgeschermd. Als 

eigenaar van een BV ben je echter geen ondernemer meer, maar werknemer 

van je BV. Je hebt dan geen recht meer op de zelfstandigenaftrek en de MKB-

winstvrijstelling.

De LLP lijkt het ei van Columbus. Deze combineert de voordelen van de 

maatschap met de voordelen van de BV. LLP staat voor Limited Liability 

Partnership, een in Nederland erkende Engelse rechtsvorm. Dat klinkt goed!: 

de fiscale voordelen van de maatschap, gecombineerd met afscherming van 

persoonlijke aansprakelijkheid. Er zijn dan ook al tandartspraktijken die voor 

deze rechtsvorm hebben gekozen.

Maar ook in de LLP is het niet alles goud wat er blinkt. Je krijgt namelijk wel 

met het Engelse recht te maken. Dat geldt niet alleen de oprichting, maar 

ook de regels met betrekking tot bestuur en aansprakelijkheid. Een LLP moet 

in het Engelse handelsregister ingeschreven worden. Jaarlijks moet een 

jaarrekening in dat register gedeponeerd worden. Die jaarrekening moet 

opgemaakt zijn volgens Engelse regelgeving. Ook moet de LLP een statutair 

adres hebben in Engeland. En als het mis gaat op het gebied van aansprake-

lijkheid dan wordt dat in Engeland afgewikkeld.

Wegen deze nadelen nu op tegen de voordelen van de LLP: de fiscale voorde-

len van de maatschap gecombineerd met de beperkte aansprakelijkheid van 

de BV? Laten we daar eens even over nadenken. 

Waar ligt voor een tandarts het grootste risico? Dat lijken de beroepsfouten. 

Zoals elke tandarts weet, kan men zich voor beroepsfouten niet verschuilen 

achter een ander. Ook niet achter een BV en dus ook niet achter een LLP. De 

tandarts is persoonlijk aansprakelijk voor zijn beroepsfout. In de maatschap 

kunnen de overige vennoten – afhankelijk van de omstandigheden van het 

geval – wel mede aansprakelijk worden. Onderschat dat niet, maar tegelijker-

tijd: daarvoor heb je toch een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Die zeg 

je toch niet op als de praktijk wordt voortgezet in een LLP? Die beroepsaan-

sprakelijkheidsverzekering is dan nog steeds onmisbaar!  En een bedrijfsaan-

sprakelijkheidsverzekeringa heb je toch ook nodig in een LLP? Samengevat: 

mocht je een LLP overwegen, laten we dan in gesprek gaan of de beperking 

van de niet door verzekeringen gedekte risico’s nog opweegt tegen de nade-

len van een Engelse rechtsvorm.

Tenslotte nog één dingetje: wat zijn de gevolgen van een Brexit voor een 

Nederlandse praktijk-LLP? Wie het weet, mag het zeggen…

Uiteraard mag je in dit artikel voor tandarts ook huisarts of andere medische 

beroepsbeoefenaar lezen.

Van Ree Finance Consultants

Limited Liability Partnership, een alternatieve rechtsvorm
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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

investering doen in mijn situatie?” Johan neemt Joan stap voor stap mee 

door de cijfers heen.

Ook in dit opzicht staat Joan open voor vernieuwende inzichten. Het 

gebruik maken van de software Reealtime bijvoorbeeld, is een volgende 

stap (meer informatie hierover vindt u op de website van Van Ree 

Accountants). Door een frisse kijk op de praktijk wordt de samenwerking 

verder uitgebouwd. 

Impressie.
door Joan Jong Pian Kie

Joan vindt het belangrijk vernieuwend te zijn in haar vakgebied. Hoewel het 

voor het KwaliteitsRegister voor Tandartsen nog niet verplicht is, neemt ze 

deel aan visitaties. Tandartsen gaan dan elkaars praktijk “keuren”. Hoe zit het 

met de hygiëne, hoe is de opvolging van de protocollen en de inrichting van 

de dossiers. 

Op de foto staat Joan met instrumenten uit haar moderne praktijk. Geen spie-

gel en haakje meer, maar een digitale scanner in haar linkerhand. En in haar 

rechterhand houdt ze een computergestuurd verdovingsapparaat. Door deze 

efficiënte en pijnloze manier van verdoven heeft een patiënt geen “dikke wang 

gevoel”. Het belang van de patiënt staat bij Joan voorop. 

Dit is ook wat ze herkent in de samenwerking met Van Ree Accountants. 

Persoonlijk contact, een klik, open communicatie. Joan bezocht de Dental 

Expo, “Leuk, collega’s ontmoeten, wat is er op de markt. Het is een dagje uit.” 

Bij de stand van Van Ree Accountants had ze een goed gesprek met één van 

de relatiebeheerders. In een volgend gesprek heeft Johan Arends haar uitge-

legd welke diensten geboden worden en tegen welk tarief. Het gaat om meer 

dan berekeningen alleen. Waar Joan behoefte aan heeft, zijn concrete advie-

zen. “Is het verstandig om een nieuwe auto aan te schaffen?” Of “Zou u deze 

Op 18-jarige leeftijd kwam Joan Jong Pian Kie vanuit 

Suriname naar Nederland. Ze schreef zich in voor een studie 

geneeskunde maar werd uitgeloot. Achteraf gezien is ze 

daar blij om. Ze heeft tandheelkunde gekozen en geniet al 

27 jaar van het werken in haar eigen praktijk in Hoofddorp. 

Het geeft Joan voldoening om een band op te bouwen met 

haar patiënten. “Mensen helpen, met name bij pijn, dat 

geeft voldoening!” 


