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Onderdeel van de aansturing van een groeiende organisatie is 

een goed inzicht in het financiële reilen en zeilen van de 

praktijk/onderneming. Kortom: meten is weten! Ook om 

duidelijkheid te krijgen waarom de groei van het resultaat vaak 

niet in verhouding staat tot de groei van de omzet.

Het probleem is vaak dat men niet beschikt over een relevante 

benchmark en dat ook de relevante KPI’s (Key Performance 

Indicators) ontbreken. Zaken als de bezettingsgraad, kosten per 

behandelkamer, vaststellen van het te realiseren uurtarief, het 

Ebitda (feitelijk de winst voor rente en afschrijvingen) moeten 

inzichtelijk worden gemaakt. Het ontbreken van deze 

informatie maakt een zoektocht naar inzicht en mogelijke 

verbeterpunten niet eenvoudig.

Van Helder accountancy
Van helder heeft naast de reguliere diensten op het gebied van 

accountancy en fiscale advisering, een afdeling die zich bezig 

houdt met consultancy. Met name op dit terrein ligt de 

uitdaging en de groei van onze dienstverlening aan onze 

cliënten in de zorg.

Van helder beschikt over de relevante benchmark en KPI’s, 

alsmede over een praktijkkostenmodel. Aan de hand hiervan 

kan een goede analyse van de praktijk worden gemaakt, en 

kunnen mogelijke verbeterpunten worden benoemd. Deze 

informatie dient periodiek en snel beschikbaar te zijn, alleen 

dan is er sprake van sturingsmogelijk-

heid. Met een up-to-date administratie in 

combinatie met de praktijkanalyse maakt 

de consultant van Van helder deze 

werkwijze mogelijk.

Richard Mastwijk, partner van Helder 

accountancy

ZOEKTOCHT NAAR 

INZICHT

Onderdeel van de aansturing van een groeiende 

en zeilen van de praktijk/onderneming 

De wereld van de zorg is in toenemende 

mate aan verandering onderhevig. Waar 

het in het verleden voldoende was om 

een goede zorgverlener te zijn, wordt er 

vandaag en zeker in de nabije toekomst 

veel gevraagd van de rol als ondernemer. 

Toenemende concurrentie, onderling 

maar zeker van professionele ketens, 

en schaalvergroting, vaardigheden op 

het gebied van management, stellen 

de praktijkhouder voor de nodige 

uitdagingen.


