
1 / 32

AccountNieuws Magazine #17

AccountAnders
Verder lezen

Interieurwerken K2

Van den  Diepstraten

Reva Centre

Stuurinformatie voor 
fysio's

Medewerker in beeld

Maatregelen i.v.m. 
Coronavirus voor 

ondernemers

SLIM Subsidie

Digitaal pitchevent

https://previewer.foleon.com/accountnieuws/accountnieuws-magazine-17/cover/printcover/?_print_=1&screenheight=119mm&authorization=d9ce84db5c83b1fd583f336ca473ba5043600bd3&api=https://api.foleon.com&publicationId=128761
https://previewer.foleon.com/accountnieuws/accountnieuws-magazine-17/cover/printcover/?_print_=1&screenheight=119mm&authorization=d9ce84db5c83b1fd583f336ca473ba5043600bd3&api=https://api.foleon.com&publicationId=128761
https://previewer.foleon.com/accountnieuws/accountnieuws-magazine-17/cover/printcover/?_print_=1&screenheight=119mm&authorization=d9ce84db5c83b1fd583f336ca473ba5043600bd3&api=https://api.foleon.com&publicationId=128761
https://previewer.foleon.com/accountnieuws/accountnieuws-magazine-17/cover/printcover/?_print_=1&screenheight=119mm&authorization=d9ce84db5c83b1fd583f336ca473ba5043600bd3&api=https://api.foleon.com&publicationId=128761
https://previewer.foleon.com/accountnieuws/accountnieuws-magazine-17/cover/printcover/?_print_=1&screenheight=119mm&authorization=d9ce84db5c83b1fd583f336ca473ba5043600bd3&api=https://api.foleon.com&publicationId=128761
https://previewer.foleon.com/accountnieuws/accountnieuws-magazine-17/cover/printcover/?_print_=1&screenheight=119mm&authorization=d9ce84db5c83b1fd583f336ca473ba5043600bd3&api=https://api.foleon.com&publicationId=128761
https://previewer.foleon.com/accountnieuws/accountnieuws-magazine-17/cover/printcover/?_print_=1&screenheight=119mm&authorization=d9ce84db5c83b1fd583f336ca473ba5043600bd3&api=https://api.foleon.com&publicationId=128761


2 / 32

Lente

Op 20 maart is de lente begonnen en het is prachtig 
weer! Maar ik ben ben bang dat de meeste lezers 
daar nog niet veel van hebben kunnen genieten. 
Want het stormt, het is crisis. Gisteren heeft het CPB 
bekend gemaakt dat we naar verwachting in een 
recessie komen.  
 
We zitten allemaal te wachten totdat de details van 
de noodmaatregelen bekend worden gemaakt: 
- Wanneer kan ik de NOW aanvragen? 
- Hoe wordt mijn omzetverlies eigenlijk berekend? 
- Over welke loonkosten wordt de compensatie 
berekend? 
- Etc. 
 
Die informatie moet op korte termijn bekend worden 
gemaakt. Dan kan de compensatie ook snel worden 
aangevraagd en vervolgens natuurlijk worden 
uitbetaald. Een hoop onzekerheid op dit moment.  
 
Tot die tijd hebben jullie mooi de tijd om ons 
magazine rustig door te nemen… 
 
We hebben wederom een aantal leuke klanten in 
beeld gebracht en in ons fiscale artikel (nogmaals) 
een overzicht van de huidige noodmaatregelen 
opgenomen. Medewerker in beeld is ons talent 
Wouter de Laat en als afsluiter tref je nog twee 
interessante nieuwtjes aan:  
- De SLIM subsidie: wellicht is dit een geschikt 
moment om de vrijgekomen tijd te besteden aan 
gesubsidieerde opleiding van collega’s; 
- Investeren in tijden van crisis: 3 april digitaal 
pitchevent voor innovatiebedrijven. 
 
Deze tijden vragen om creativiteit, flexibilteit en inzet 
van ondernemers. Maar uiteindelijk is het 
belangrijkste, blijf allemaal gezond! 
 
Veel leesplezier.

Ralf van Roosmalen
Directeur
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Klant in beeld:

Interieurwerken K2
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Passie voor vakmanschap

De keuken van vandaag is de 
beleving van morgen!
De keuken is niet alleen een keuken waar het eten bereid wordt, het is 
ook de ontmoetingsplek van het hele gezin. Hier komt het gezin 
samen om lekker te tafelen. Daarom zijn er altijd speciale wensen en 
eisen voor deze ruimte. Dat begrijpen wij.

Elk geslaagd ontwerp bestaat uit een combinatie van creativiteit, 
hoogwaardige materialen en vakmanschap. Onze kracht ligt in het 
ontwerpen in goed overleg met onze klanten. Ontwerpen doen we 
namelijk niet alleen, maar samen met u.
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K2 Interieurwerken is een klein bedrijf met creatieve en 
enthousiaste vakmannen.  
 
Tegen een zeer gunstige prijs-kwaliteitsverhouding realiseren wij uw 
maatwerk product(en) van hoge kwaliteit, hierbij verliezen wij uw 
budget nooit uit het oog.

Wij vervaardigen keukens, kasten en meubelen op maat. Daarbij 
maken we zo veel mogelijk gebruik van duurzame materialen als 
plaatmateriaal, eiken, kersen, essen en natuursteen.

Iedere vakman doet waar hij goed in is. Dat is voor ons het maken 
van prachtige maatwerk interieurs en dat is voor AccountAnders het 
verzorgen van de administratie. 

Natuurlijk kunnen we nog veel meer vertellen over onze 
mogelijkheden. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen of 
een vraag stellen. Graag nodigen wij u uit in onze showroom en 
werkplaats, zodat u het gevoel van echte ambacht en maatwerk op 
het juiste niveau kunt beleven.

 
A. Stationsstraat 8 te Made 
T. 06-48692100 of 06-48830962 
E. info@interieurwerkenk2.nl 
W. www.keukensenmeubelen.nl  

https://www.keukensenmeubelen.nlaccountnieuws/
https://www.keukensenmeubelen.nl/?accountnieuws
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Klant in beeld:

Café – Botenverhuur Van den Diepstraten



7 / 32

Genieten in Nationaal Park de 
Biesbosch
Café – Botenverhuur Van den Diepstraten is al meer dan 70 jaar een 
begrip in Drimmelen en telt sinds 2011 de vierde generatie. Vanuit het 
café aan de Oude Haven in Drimmelen verhuren Tony en Lilian van 
den Diepstraten en hun enthousiaste team de bootjes voor een 
heerlijk dagje varen in de Biesbosch. De vloot bestaat uit motorboten, 
tourboten, kajuitboten, sloepen en elektrische fluisterboten. Kortom; 
voor ieder wat wils!

Naast de botenverhuur kunnen onze gasten ook terecht in ons café 
voor heerlijk bakje koffie of een drankje. Het café met zicht op de 
Oude Haven is ’s zomers, net als de botenverhuur, alle dagen 
geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Wandelaars, fietsers en andere 
passanten die Drimmelen aandoen, maken daarom veelvuldig gebruik 
van ons café.

Wij streven naar duurzaam gebruik van Nationaal Park de Biesbosch. 
De generaties na ons moeten ook kunnen genieten van dit prachtige 
en unieke zoetwatergetijdengebied. Om dit streven kracht bij te 
zetten zijn we al sinds 2012 actief bezig om onze vloot te 
verduurzamen. Onze zelf ontwikkelde elektrische sloepen en 
aluminium boten zijn hier een mooi voorbeeld van. 
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Unieke sloepen
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de beleving van een 
dagje genieten in Nationaal Park de Biesbosch voldoet aan de 
verwachting van onze gasten. Van ontvangst tot vertrek 
proberen wij er alles aan te doen om dit te realiseren. 
Klantvriendelijkheid staat dus voorop, maar ook doordat onze 
sloepen uniek zijn. U kunt deze nergens anders huren omdat 
de sloepen door onszelf ontwikkeld zijn. Op deze manier willen 
wij ons duidelijk onderscheiden van onze concurrenten en de 
beleving van onze gasten net dat beetje extra meegeven. 
 
Omdat ons bedrijf voortdurend in beweging is, hebben we 
ervoor gekozen om de samenwerking met AccountAnders aan 
te gaan. Onze administratie en personeelszaken zijn hier in 
goede handen zodat we onze tijd kunnen gebruiken om te 
ondernemen!

Kom ook genieten in de Biesbosch!
Reserveer een sloep of boot via de website www.diepstraten-
botenverhuur.nl of neem telefonisch contact op.

T. 0162 682385 
A. Biesboschweg 6, 4924 BB Drimmelen

https://diepstraten-botenverhuur.nlaccountnieuws/
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Klant in beeld:

Reva Centre en Gezond Leven
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Preventief programma

‘Sterk in het werk’
Het is voelt vreemd om in een tijd dat een pandemie de wereld in haar 
greep houdt het te hebben over preventieve mogelijkheden om 
werknemers vitaal te houden. Toch is het goed om te laten zien dat een 
door ons opgezet programma bedrijven helpt om haar werknemers 
belastbaar te houden.

Reva Centre is een praktijk voor Fysiotherapie, die zich naast het 
verlenen van zorg ook bezighoudt met arbeidsrevalidatie, leefstijl 
begeleiding en bewegingsprogramma’s als preventiemiddel. Met 5 
praktijken in het westen van Noord-Holland en ruim 25 medewerkers gaat 
het allang niet meer om alleen fysiotherapie. Om u een beter idee te 
geven bevinden zich binnen ons team bijvoorbeeld een manager uit het 
ziekenhuiswezen, leefstijlcoach, ergotherapeut, mentaal coach en 
verschillende sportinstructeurs. 

De strategie is om ons naast specialisatie en het opzetten van 
anderhalve lijns zorg, te onderscheiden in begeleiding op het weer 
volledig kunnen meedoen in de maatschappij. Of het nu om het 
verrichten van betaalde arbeid gaat of sport, probeert Reva verder te 
gaan dan reguliere zorg. Onze klanten: patiënten, werknemers, 
verwijzers, werkgevers en inkomensverzekeraars weten dat te 
waarderen. 
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Terugkomend op specialisatie in de zorg, heeft Reva bijvoorbeeld de 
coördinatie van een sportpolikliniek in een ziekenhuis op zich genomen, 
een interdisciplinaire samenwerking op kaakproblematiek met tandartsen 
en kaakchirurgen, oncologische begeleiding binnen een netwerk van 
fysiotherapeuten, verpleegkundigen en oedeemtherapeuten, een 
samenwerking op het gebied van echogeleide infiltraties met huisartsen 
en zo voort….

Voor wat betreft onze ondersteunende dienst is het doel om met zo 
weinig mogelijk mensen door zoveel als mogelijk te digitaliseren de 
kosten laag te houden. Dit betekent dat er meer investeringsruimte is om 
veel meer te kunnen doen dan fysiotherapie alleen. Gebieden waarop 
we digitaal zijn gegaan zijn: dossiervorming, personeelsmanagement, 
marketing en financieel beleid. Op het laatste terrein hebben we in 
‘AccountAnders’ een hele fijne partner gevonden. Communicatie is snel 
en direct en het financieel overzicht behouden we dankzij het 
aangeboden management dashboard. 

Digitale ondersteuning zorgt er zo voor dat we ons oog beter op de bal 
kunnen houden van datgene, wat wij echt belangrijk vinden. Het is leuk 
om op verzoek van ‘AccountAnders’ een recent project met u te kunnen 
delen in de hoop, aangesloten fysiotherapeuten en bedrijven te 
inspireren.  
 

Recent project met als resultaat:  
Daling verzuimpercentage door preventieplan
Sommige beroepen staan erom bekend dat het fysiek zwaar werk met zich meebrengt. Bij een verminderde belastbaarheid kan dit 
leiden tot overbelasting met lichamelijke klachten en zelfs vertraagd herstel en arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Vooral bij 
werknemers van 55 jaar en ouder leidt dat vaak tot regelmatig- en soms langdurig verzuim. Een vervelende situatie voor mens en 
maatschappij. 

Een groot deel van het verzuim ontstaat door klachten in de nek- en lage rug regio. Binnen zorginstellingen zeer herkenbaar bij 
verpleegkundigen en verzorgenden. Zo ook bij een grote thuiszorgregio binnen de regio IJmond, waarvoor wij een deel van de 
verzuimbegeleiding doen.
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Cijfers en feiten Lage rug

Van de westerse bevolking maakt 60 tot 90% ten minste één keer in 
het leven een episode door met aspecifieke lage rugpijn. 

Bij acute lage rugpijn is in circa 95% van de gevallen geen 
specifieke lichamelijke oorzaak aanwijsbaar. Een veel gehanteerde 
hypothese is dat aspecifieke lage rugpijn te maken heeft met 
overbelasting van pijngevoelige structuren in en rond de 
wervelkolom, zoals tussenwervelschijven, gewrichten, zenuwen en 
spieren

Aspecifieke lage rugpijn gaat gepaard met een hoge ziektelast en 
leidt tot hoge maatschappelijke kosten, vooral vanwege 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Risicofactoren voor het ontstaan van aspecifieke lage rugpijn zijn 
obesitas, werk gerelateerde psychosociale stressoren (zoals het 
verrichten van monotoon werk en veel werkstress), het verrichten 
van zwaar lichamelijk werk, lang autorijden, veel tillen en het 
veelvuldig draaien en buigen van de romp

Bij aspecifieke lage rugpijn nemen de pijn en beperkingen in de 
meeste gevallen binnen een maand af. Naar schatting ontwikkelt 
circa 25-50% van de patiënten, in meer of mindere mate, chronische 
klachten (klachtenduur ≥ 12 weken). Bij deze patiënten is de kans 
op herstel kleiner. Meer dan 50% van de patiënten met aspecifieke 
lage rugpijn maakt in het jaar volgend op een eerdere episode een 
recidief door. 

Cijfers en feiten Nek

12% van de mensen heeft nekklachten. Tussen het 45e en 64e 
levensjaar komt nekpijn tot bijna 50% vaker voor bij vrouwen dan bij 
mannen.

Elk jaar rapporteert 11-14% van de werkenden dat zij door de 
nekpijn beperkt worden in hun activiteiten; 4 tot 6% van hen wordt 
door de nekpijn belemmerd op het werk. 

Met name tandartsen en verpleegkundigen worden belemmerd door 
nekpijn, met een jaarlijkse prevalentie van 17 tot 66% bij tandartsen 
en 24 tot 63% bij verpleegkundigen.

Systematische reviews hebben uitgewezen dat eerdere rug- of 
nekpijn en emotionele problemen nekpijn voorspellen. Andere 
risicofactoren zijn leeftijd, eerdere musculoskeletale pijn en een lage 
fysieke belastbaarheid.

Diverse werk gerelateerde eigenschappen staan bekend als 
risicofactor voor het ontstaan van nekpijn, zoals repeterend werk, 
meer dan een uur forensentijd, weinig hersteltijd op het werk, hoge 
werkdruk, snelle of juist trage armbewegingen tijdens het werk, een 
lage fysieke capaciteit van de nekspieren, het hebben van 
bepaalde fysiek belastende beroepen, zittende werkhouding of een 
slechte werkomgeving, zoals op de tocht. 
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Na een jaar van heel veel gegeven behandelingen en arbeidsrevalidatietrajecten bij werknemers met (dreigend)verzuim is op basis 
van verzamelde data het gesprek aangegaan met HRM en het beleidsadvies, wat resulteerde in een preventief programma ‘Sterk in 
het werk’. 

De gezamenlijke doelstelling van werkgever, werknemers en Reva: ‘het verhogen van het zelfbewuste aangaande fysiek en gedrag 
(omtrent m.n. de wervelkolom), door het aanbieden van kennis, ervaring en direct toepasbare tips en tricks welke leiden tot een 
verhoogde mate van zelfregie binnen het werk alsook binnen de het dagelijks leven’. Het programma is onder te verdelen in: 
bewegingsanalyse, classificatie op risico van overbelasting en advisering.

Bewegingsanalyse betekent het door middel van een aantal specifieke meetinstrumenten beoordelen van houding- en 
bewegingspatronen, gedrag en beperkingen in relatie tot ergonomie, meting van romp stabiliteit en lenigheid. Na deze screening zijn 
werknemers ingedeeld in: normale belastbaarheid in relatie tot de functie, verlaagde belastbaarheid en verhoogd risico op verzuim. 

Vervolgens is op groepsniveau geschoold tijdens workshops en op individueel niveau gedurende 10 weken begeleid en/of getraind 
m.b.v. de methode OriGENE (www.lagerugklachten.nl). 

 

Beleidsadviseur Tinka:  
"De resultaten zijn zeer positief. De screening en de workshop zorgde voor bewustwording". Je rug kan meer aan dan je denkt. 
Klachten blijken vooral te ontstaan door onderbelasting".

 

‘Sterk in je werk’ voorziet in het creëren van bewustwording van de belasting en belastbaarheid als basis. Zonder dit uitgangspunt is 
het niet mogelijk om de juiste actie te ondernemen. De kunst is om werknemers in te laten zien dat je door middel van eenvoudige 
oefeningen in alledaagse situaties klachten kunt voorkomen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan stabiliteit, mobiliteit, coördinatie, 
een gezonde balans tussen lengte, leeftijd en gewicht, voorlichting over de fysieke gezondheid en het in kaart brengen van de risico 
factoren (persoonlijke- en omgevingsfactoren) voor het krijgen van fysieke klachten.

Resultaten in relatie tot verzuim laten zien dat door dit preventieplan een daling optreedt van het verzuimpercentage als gevolg van 
wervelkolom bij deze doelgroep. 

In relatie tot het verzuim wordt een positieve daling gezien. Bij de medewerkers waarbij er sprake was van verzuim, zien we een daling 
van dit verzuim met 64,8%. Bij de medewerkers waarbij er sprake was van dreigend verzuim is er zelfs sprake van een daling met 
81,8%. 

Bij de medewerkers waarbij er geen sprake was van dreigend verzuim is er geen verandering ontstaan.

 
Edwin Glerum MSc. 
Directeur Reva Centre

Steenhouwerskwartier 29b 
1967 KD Heemskerk 0251-231900info@revacentre.nlwww.revacentre.nl

https://www.lagerugklachten.nlaccountnieuws/
https://www.revacentre.nlaccountnieuws/
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Het belang van analyseren van:

Stuurinformatie voor fysiotherapiepraktijken
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Speciaal voor fysiopraktijken

Tips voor goede stuurinformatie
Eind vorig jaar hebben wij de benchmarktool voor fysiotherapiepraktijken geüpdatet. De cijfers van de benchmark geven aan dat het 

rendement de afgelopen jaren fors is gedaald. Hoe kun je het rendement nu gaan verbeteren? Goede stuurinformatie is daarbij essentieel. 
Maar welke informatie is belangrijk om inzichtelijk te maken en om goed te kunnen sturen? En hoe maak je dit dan inzichtelijk voor je 

fysiotherapiepraktijk?

https://www.accountanders.nl/fysiopraktijken/benchmark-fysiopraktijk/accountnieuws
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1. Ontwikkelingen 
Er is de laatste jaren veel veranderd op softwaregebied. Zowel de praktijksoftware als 
boekhoud- en rapportageprogramma’s (cockpits) bieden nieuwe slimme toepassingen. Dit 
biedt meer mogelijkheden om relatief eenvoudig nuttige stuurinformatie te genereren. 
Maak jij al gebruik van deze mogelijkheden? Waar in het verleden de oplevering van de 
jaarcijfers een van de weinige momenten was waarop de praktijkhouder kon zien hoe het 
financieel met de praktijk is gegaan, zijn praktijken inmiddels bezig om periodiek 
tussentijds te rapporteren gedurende het jaar. Maar wordt de juiste stuurinformatie 
gerapporteerd? Is het rapporteren en analyseren van de winst-en-verliesrekening en de 
balans voldoende om te sturen? 
 

2. Tussentijds inzicht in de resultaten 
Belangrijk bij het genereren van actuele stuurinformatie is het frequent bijwerken van de 
administratie. Als de administratie periodiek tussentijds wordt verwerkt en gecheckt, zijn de 
tussentijdse cijfers actueel, compleet en kan op ieder moment bekeken worden hoe je 
praktijk ervoor staat. Daarnaast kan tijdig bijgestuurd worden waar nodig en kan bij 
eventuele veranderende (fiscale) regelgeving direct geschakeld worden. Naast tussentijds 
inzicht kan dan ook belastingvoordeel worden behaald. Een win-win situatie toch? 
 
 

3. Omzetanalyse en statistiek 
Als praktijkeigenaar dien je de omzet van je praktijk nader te analyseren. Tegenwoordig 
bieden de meeste praktijksoftwarepakketten uitgebreide mogelijkheden om deze te 
kunnen analyseren. Denk hierbij aan:

Omzet per specialisatie (type behandeling, code);
Omzet per verzekeraar;
Waar komen de cliënten vandaan (in relatie tot een bepaalde specialisatie);
Leeftijdsopbouw van de cliënten;
Verdeling chronisch/ niet-chronisch;
Aantal no-shows van de praktijk in totaliteit en per therapeut;
Behandelindex.

4. Vergelijking met een doel (begroting / prognose). 
‘’Zonder doel kun je niet scoren’’. Dit citaat wordt vaak gebruikt om aan te geven wat het 
belang is van een begroting of prognose gericht op de toekomstige resultaten van de 
praktijk. Door een begroting of prognose te maken en deze tussentijds periodiek te 
vergelijken met de werkelijkheid, kan eenvoudig bepaald worden waarom bepaalde 
doelen overtroffen worden of misschien niet worden bereikt en wat daar de reden van is. 
Op deze manier creëer je kostenbeheersing en wellicht kostenbesparing. Weet jij hoeveel 
de energielasten bedragen binnen de praktijk? Sommige kosten lopen gedurende de 
jaren onopgemerkt op waardoor het rendement ieder jaar daalt. Heb je dit inzichtelijk? Heb 
je daarnaast inzicht in de potentiële omzet van je therapeuten? Bereken op basis van het 
aantal uren en gemiddelde tarief de maximale potentiële omzet, uiteraard rekening 
houdend met verlof, feestdagen, ziekte en indirecte uren.
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5. Specifieke stuurinformatie voor fysiotherapiepraktijken 
 
Tussentijds inzicht in de resultaten van de praktijken is prettig, maar om goed te kunnen sturen is specifiekere stuurinformatie voor de 
praktijkeigenaren nodig. Om de juiste stuurinformatie te kunnen krijgen moet aan de voorkant de administratie goed ingericht worden. 
Bedenk hierbij op welke informatie je wilt sturen. Onderstaand volgen enkele voorbeelden van specifieke stuurinformatie waar 
fysiotherapiepraktijken op kunnen sturen: 
 
a. Resultaten per therapeut: 
Door optimale inrichting van de praktijksoftware (zoals Intramed, Fysio Roadmap, Fysiomanager en SpotOnMedics) kunnen de 
opbrengsten per therapeut inzichtelijk worden gemaakt. Door hieraan tevens de loonkosten en eventuele overige kosten per 
therapeut (zoals studie- en opleidingskosten, persoonsgebonden contributies, etc.) te koppelen, is per therapeut inzichtelijk wat de 
toegevoegde waarde van deze therapeut is voor de praktijk. Op deze manier is bijvoorbeeld snel te zien welke therapeuten ‘’duur’’ zijn 
en/of wanneer een therapeut veel onnodige gaten in zijn of haar agenda heeft (indien sprake is van vaste verloning per uur). 
 

b. Splitsing directe loonkosten (loonkosten fysiotherapeuten) en indirecte loonkosten (praktijkassistenten en administratief personeel): 
Door een splitsing aan te brengen tussen de loonkosten van de therapeuten en de loonkosten van indirect personeel (personeel die 
niet aan de behandeltafel staan) kunnen snel conclusies getrokken worden bij vergelijking van de loonkosten ten opzichte van de 
omzet. Loonkosten van therapeuten zullen namelijk in principe mee moeten fluctueren met de omzet. Indirecte loonkosten zijn 
constante kosten die veelal gelijk zullen blijven.

c. Vergelijking van de cijfers met praktijken van collega’s (benchmark): 
Het vergelijken van je eigen cijfers ten opzichte van vorig jaar of voorgaande perioden is een manier om te sturen. Een andere 
mogelijkheid is om te kijken hoe je het doet ten opzichte van andere fysiotherapiepraktijken. Door deze vergelijking te maken is snel 
inzichtelijk op welke kosten binnen je eigen praktijk wellicht te besparen valt. Hoe verhouden mijn indirecte loonkosten (punt b) zich 
ten opzichte van andere praktijken? Zie hiervoor ook ons artikel over de benchmarking en onze benchmarktool. 
 

d. Verhouding van de verschillende kostenposten t.o.v. de omzet: 
Sommige kosten zullen afhankelijk zijn van de omzet die wordt gegenereerd binnen de praktijk. Door inzichtelijk te maken hoeveel 
procent een bepaalde kostenpost ten opzichte van de omzet bedraagt, kan dit eenvoudig vergeleken worden met bijvoorbeeld de 
benchmark. Wanneer je huisvestingskosten 15% van de omzet bedragen en een gemiddelde praktijk heeft 10% huisvestingskosten 
ten opzichte van de omzet, dan dien je dat nader te analyseren. Is het huurcontract verouderd en staat daar een te hoge huurprijs 
in? Ben je te veel geld kwijt aan de schoonmaakkosten en kan daarop worden bespaard door dit in eigen beheer te doen? 
 

e. Relatie van je eigen cijfers t.o.v. ontwikkelingen in de fysiotherapiebranche: 
Het kan wel eens voorkomen dat de omzet met een hoger percentage stijgt dan de kosten. Of juist andersom. Dit kan met 
verschillende factoren te maken hebben. Een voorbeeld is de ontwikkelingen binnen de branche. Binnen de fysiotherapiebranche 
speelt bijvoorbeeld het feit dat zorgverzekeraars hun tarieven niet verhogen, waardoor bij hetzelfde aantal behandelingen ten 
opzichte van voorgaand jaar een gelijkblijvende omzet wordt behaald. De kosten zullen normaal gesproken echter wel stijgen, 
bijvoorbeeld door een stijging van de loonkosten, indexatie op de huurkosten en een inflatiecorrectie op contributies en 
abonnementen. Wanneer je dit weet, zijn de cijfers nog beter te analyseren. 
 

f. Resultaten per locatie / vestiging en per activiteit: 
Weet je als praktijkhouder welke locatie het beste draait? Door optimale inrichting van de administratie kunnen resultaten per locatie / 
vestiging of per activiteit inzichtelijk worden gemaakt. Op deze manier kunnen weloverwogen besluiten worden gemaakt over het al 
dan niet rendabeler maken van een locatie of activiteit en wellicht het uitbreiden of uiteindelijk stoppen van een locatie of activiteit 
wanneer deze niet rendabel is voor de praktijk.

6. Bijkomend voordeel actuele stuurinformatie 
 
Regelmatig komt het voor dat fysiotherapiepraktijken actuele cijfers nodig hebben voor een financiering, kredietfaciliteit, de overname 
van een praktijk / verkoop van (een deel van) de praktijk of voor een grote investering. Wanneer deze niet snel aangeleverd kunnen 
worden kun je niet snel schakelen en kunnen dergelijke belangrijke beslissingen vertraging oplopen. Met een administratie die altijd 
actueel is en stuurinformatie die in de Cloud op te roepen is, is aanlevering op hele korte termijn mogelijk en kan een beslissing snel in 
gang worden gezet. 
 
 

https://www.accountanders.nl/fysiopraktijken/benchmark-fysiopraktijk/accountnieuws
https://www.accountanders.nl/fysiopraktijken/benchmark-fysiopraktijk/#downloadaccountnieuws
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Conclusie voor goede stuurinformatie
Een actuele administratie en een goede inrichting is de basis voor het genereren van stuurinformatie voor een praktijkeigenaar. Aan de hand daarvan 
kunnen diverse en specifieke overzichten opgesteld worden om het voor een praktijkeigenaar gemakkelijker te maken om belangrijke beslissingen te 

nemen. Het opstellen van een doel (begroting/ prognose) is hierbij belangrijk. Voorbeelden van fysio-specifieke overzichten waarop gestuurd kan 
worden:

Resultaten per therapeut;Splitsing directe en indirecte loonkosten;Vergelijking van de cijfers met de benchmark;

Verhouding van de verschillende kostenposten t.o.v. de omzet;Relatie van je eigen cijfers t.o.v. ontwikkelingen in de fysiotherapiebranche;
Resultaten per locatie / vestiging en per activiteit; 

  

Mocht je vragen hebben over het genereren en analyseren van stuurinformatie voor jouw fysiotherapiepraktijk neem dan contact met mij op. Ik 
bespreek de verschillende mogelijkheden graag met je. Uiteraard kom ik desgewenst graag langs op jouw praktijk en ben je ook welkom op ons 

kantoor in Zevenbergen. De koffie staat altijd klaar!

Dennis Henderiks
T. (+31) 088 03 207 34 
E. dhenderiks@accountanders.nl
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Medewerker in beeld

   
Wouter de Laat

Ik ben Wouter de Laat, 23 jaar en woonachtig in Wagenberg. In november 2018 ben ik bij AccountAnders 
begonnen als stagiair. De samenwerking beviel van beide kanten, waardoor ik na mijn stageperiode als oproepkracht 

in dienst ben gebleven. Na het afronden van mijn diploma Accountancy ben ik sinds afgelopen zomer fulltime 
werkzaam in het fysio-team.

Het mooie aan AccountAnders vind ik de voorsprong door techniek en de informele sfeer. Door optimaal gebruik te 
maken van de technologische ontwikkelingen wordt het administratieve proces zo goed mogelijk ingericht en 
geautomatiseerd. Hierbij zorg ik dat onze klanten een zo efficiënt en geautomatiseerd mogelijke administratie 

hebben, zodat zij optimaal worden ontlast en ze zich kunnen focussen op ondernemen. Ook hebben zij actueel 
inzicht in de cijfers waardoor ze snel met belangrijke beslissingen hun onderneming kunnen bijsturen. De komende 

jaren wil ik mij bij AcccountAnders gaan ontwikkelen tot aanspreekpunt voor ondernemers. Momenteel ben ik daarom 
aan het oriënteren op een vervolgstudie.

Verder genieten we elke donderdag van de lekkere lunch van Debby, gaan we tijdens de Summer Days met korte 
broek en T-shirt naar het werk en slaan we zelden een fanatiek potje tafelvoetbal in de pauze over. Ook op dit 

gebied is AccountAnders absoluut “anders” dan de traditionele kantoren.

In mijn vrije tijd kun je me vinden op het voetbalveld in het derde elftal van de lokale voetbalvereniging VCW. Verder 
ga ik graag met mijn vrienden op vakantie, naar festivals en drinken we bij lekker weer een biertje op het terras.

 
Wouter de Laat

Aspirant financieel wijsneus

088 - 0320 883 
wdelaat@accountanders.nl

LinkedIn

mailto:wdelaat@accountanders.nlaccountnieuws
https://nl.linkedin.com/in/wouter-de-laat-488a99139accountnieuws
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Benieuwd naar mijn collega's?

Bekijk het AA-team hier >

https://www.accountanders.nl/medewerkers/?accountnieuws
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Financiële hulp van de overheid

Maatregelen i.v.m. Coronavirus voor 
ondernemers
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Drie maatregelen uitgelicht

Financiële hulp i.v.m. de corona-crisis
Nog bijkomend van het nummer ‘You’ll never walk alone’, welke vorige week op vrijdagochtend door alle radiostations werd gedraaid ter 

ondersteuning van iedereen in deze moeilijke tijd, herpak ik mij weer om dit voor jou als ondernemer belangrijk artikel te schrijven. 
 

Door het Kabinet zijn namelijk verschillende maatregelen genomen om de ondernemer financieel te helpen in deze Corona-crisis. In deze bijdrage zal 
ik drie van die maatregelen onder de loep nemen: 

1. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 
2. Uitstel van betaling voor diverse belastingen 

3. Tijdelijke verlaging van invorderings- en belastingrente 
 

Tot slot zal ik je nog informeren over het verlagen van je aanslagen IB en VPB 2020.

Maatregelen:

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): 
 
Deze maatregel is de opvolger van de regeling ‘werktijdverkorting’, 
welke vanaf 17 maart 2020 18.45 uur niet meer van toepassing is. De 
NOW geldt voor werkgevers, die vanaf 1 maart 2020 i.v.m. het 
coronavirus een omzetverlies van ten minste 20% lijden. De getroffen 
bedrijven kunnen bij het UWV een aanvraag doen voor 
tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de totale 
loonsom. De tegemoetkoming is afhankelijk van de mate van 
omzetverlies, bijvoorbeeld: 
 

Indien 100% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 
90% van de loonsom van de werkgever;
Indien 50% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 
45% van de loonsom van de werkgever.

 

De regeling bewerkstelligt dat bedrijven hun personeel kunnen blijven 
doorbetalen. Voorwaarde is onder meer dat de werkgever bij de 
aanvraag verklaart geen ontslag van personeel aan te vragen om 
bedrijfseconomische redenen. Verder dient het loon voor 100% 
doorbetaald te worden. Deze tijdelijke regeling (drie maanden) geldt 
voor werknemers met een vast én flexibel contract.  
 
De aanvraag voor deze tegemoetkoming kan op het moment van 
schrijven nog niet gedaan worden. De exacte datum zal binnenkort 
bekend gemaakt worden. 
 



24 / 32

Bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers: 
 
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van betaling 
aanvragen voor de vennootschaps-, inkomsten-, omzet- en 
loonheffing. Op het moment dat het schriftelijk verzoek wordt ingediend 
stopt de invordering direct. In tegenstelling totgeen eerst wel de 
bedoeling was, kan een dergelijk verzoek zonder bewijs gedaan 
worden, mits de periode van uitstel niet langer is dan drie maanden. 
Indien de ondernemer voor een langere periode verzoekt om uitstel 
van betaling, dan zal wel het bewijs geleverd moeten worden dat de 
‘betalingsonmacht’ het gevolg is van de corona-crisis. Bewijs wordt 
geleverd door bijvoorbeeld een verklaring van de accountant (als 
‘derde-deskundige’). 
 
Tevens is door het Kabinet toegezegd dat een verzuimboete voor het 
niet of niet tijdig betalen acherwege gelaten wordt. 
 
Voor bv’s dient ter aanvulling opgemerkt te worden dat ter voorkoming 
van bestuurdersaansprakelijkheid tevens een melding 
betalingsonmacht gedaan moet worden. Deze melding dient gedaan te 
worden binnen twee weken na de datum dat de belasting betaald had 
moeten zijn. 
 

Verlaging invorderings- en belastingrente: 
 
Normaal gesproken is bij uitstel van betaling 4% invorderingsrente 
verschuldigd. Om te faciliteren dat ondernemers makkelijker uitstel 
aanvragen heeft het Kabinet besloten om de invorderingsrente met 
ingang van 23 maart 2020 te verlagen naar 0,01% (kan niet naar 0% 
i.v.m. uitvoeringstechnische redenen) en dit geldt voor alle 
belastingschulden. 
 
Daarnaast wordt ook de belastingrente verlaagd naar 0,01%. 
Belastingrente wordt in de regel in rekening gebracht als de 
Belastingdienst door toedoen van de belastingplichtige de aanslag niet 
op tijd kan vaststellen. I.v.m. uitvoeringstechnische redenen gaat deze 
verlaging pas in per 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting: 
per 1 juli 2020. NB: belastingrente voor de VPB bedraagt nu 8% en 
voor de overige belastingen 4%. 
 
 

Voorlopige aanslagen vennootschaps- en inkomstenbelasting 2020: 
 
Verwacht je een lagere winst, maar betaal jij of jouw bv al wel een 
voorlopige aanslag IB of VPB? Dan kun je de Belastingdienst 
verzoeken om de opgelegde aanslag te verminderen. Indien het 
bedrag van de nieuwe verminderde aanslag lager is dan het bedrag 
dat al aan de Belastingdienst is betaald, zal het verschil teruggestort 
worden. 

Tot slot 
 
In deze bijdrage ben ik ingegaan op een aantal maatregelen die de 
financiële pijn voor ondernemers enigszins moet verzachten. Mocht je 
hiervan gebruik willen maken, neem dan contact met ons op. Ook als je 
hierover nog vragen hebt of wanneer je vragen hebt over de andere 
door het Kabinet genomen maatregelen (zoals de nog niet 
opengestelde regeling ter ondersteuning van zzp’ers), verzoek ik je om 
contact op te nemen met je MKB-adviseur van AccountAnders. Wij 
helpen je graag! 
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Neem contact op voor persoonlijk advies

Stefan van Boxel | 088 0320714 | svanboxel@accountanders.nl
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Maximaal € 24.999 subsidie ...

Nieuwe SLIM subsidie voor het mkb!
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Subsidies maken innovatie en verandering mogelijk, maar het aanvraagproces is vaak complex. Daarom biedt onze 
samenwerkingspartner De Breed & Partners ondersteuning in het aanvragen van subsidies. We stellen je graag op de hoogte 

van een interessante subsidieregeling: SLIM.

 

Nieuwe subsidie voor Leren en Ontwikkeling in het mkb
De nieuwe SLIM-regeling stimuleert initiatieven vanuit het mkb en grootzakelijke bedrijven om het leren en ontwikkelen binnen 
organisaties te stimuleren. Er kan maximaal € 24.999 aan subsidie worden aangevraagd. 

 Voorbeelden van initiatieven zijn:
Opzetten of uitbouwen van een bedrijfsschool / academy
Ontwikkelen en toepassen van periodieke ontwikkelgesprekken en coaching van het management hierbij
Toepassen van taakroulatie, taakaanpassing en functie afstemmen op behoefte per levensfase

 Subsidiabel zijn de volgende activiteiten:

Het doorlichten van een onderneming, om de scholingsbehoefte inzichtelijk te maken
Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
Het ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode

 Lees hier meer over de SLIM subsidie en download de whitepaper!

https://debreed.nl/financieringsvorm/slim/?utm_source=nieuwsbrief-account-anders&utm_medium=email&utm_campaign=accountant&utm_content=slim-regelingaccountnieuws
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Informal investing & Digitaal pitchevent

Digitaal pitchevent 3 april
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Investeren is misschien niet het eerste waar je aan denkt in tijden van crisis, maar juist nú is het investeren in innovatieve 
bedrijven essentieel. Beschik je over financiële bestedingsruimte en wil je innovatieve bedrijven verder brengen? Of wil je 

ontdekken of investeren iets voor jou is? Onze samenwerkingspartner De Breed & Partners nodigt je uit voor het digitale 
pitchevent!

 

Leer over informal investing 
Op vrijdag 3 april organiseren wij een webinar informal investing, gegeven door financieel experts Peter van Meersbergen en Koen 
Ferket. Tijdens dit webinar leer je hoe een informal investing deal tot stand wordt gebracht: van portfolio-opbouw tot verschillende 
financieringsconstructies.  
 
Ondernemers live zien pitchen 
Direct na de webinar informal investing kun je aansluiten bij ons digitaal pitchevent. Hier presenteren minimaal 5 ondernemers binnen 
5 minuten hun idee en financieringsbehoefte vanaf jouw beeldscherm. Heb je na de pitches vragen aan de ondernemers? Ook 
hiervoor is de gelegenheid.  
 
Meer weten over of deelnemen aan de webinar informal investing en het digitale pitchevent?  
Stuur een e-mail naar investormatch@debreed.nl.

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAJNcfQBgo9j6Bp13Kra8_gu0bKZTSYr8d4/accountnieuws
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAHvfkQBSs5Fko2anevY40TNJINS-rEoIbI/accountnieuws
mailto:investormatch@debreed.nlaccountnieuws
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Ons cijfer ...

Klanttevredenheidsonderzoek
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Eind vorig jaar hebben we een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.

Het gemiddelde cijfer voor AccountAnders komt uit op een 8,3! 

Heb jij deelgenomen aan ons klanttevredenheidsonderzoek? Dan bedanken we je hartelijk voor je input. Wij zijn trots op de uitslag en 
gaan de komende tijd aan de slag met jullie tips.
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Wil jij in het 
volgende 
magazine?
Het AccountNieuws magazine 
wordt één keer per kwartaal 
gepubliceerd en bevat verhalen 
en tips van klanten voor 
klanten. Wil jij het nieuwste 
AccountNieuws als eerste in je 
mailbox of wil jij je onderneming 
ook (kosteloos) profileren in 
ons magazine? 

Meld je aan

https://www.accountanders.nl/magazine/?accountnieuws&accountnieuws

