
VOLG DE LEERGANG

DE TANDARTS ALS ONDERNEMER

5 redenen om deel te nemen: 

• Krijg perfect financieel inzicht in uw praktijk 

• Benut alle fiscale mogelijkheden voor het beste resultaat 

• Verbeter uw bedrijfsvoering significant 

• Onderbouw strategische keuzes met het zakelijk dashboard 

• Verhoog de waarde van uw praktijk voor kopers 

Volg de leergang op: 

22, 23 september, 13 oktober, 3, 4 november, 24 november, 15 en 16 december 2017 

KNMT kantoor, ’t Hart in Utrecht

 

Ontwikkeld in nauwe samenwerking met:

AlexVanGroningen.nl



Uw voordelen

 Krijg perfect financieel inzicht in uw praktijk

 Benut alle fiscale mogelijkheden voor het beste resultaat

 Verbeter uw bedrijfsvoering significant

 Onderbouw strategische keuzes met het zakelijk dashboard

 Verhoog de waarde van uw praktijk voor kopers

Volg de leergang De Tandarts als Ondernemer

Verkrijg financieel inzicht

Zakelijk succes is het gevolg van het maken van de juiste 

keuzes, het doen van de juiste investeringen en het beheer-

sen van de kosten. Kortom, het hebben van financieel inzicht. 

Topdocenten en diverse aansprekende gastsprekers uit 

de tandartspraktijk onthullen alle ins en outs. Naast finance 

staan ook andere facetten van het ondernemerschap (zoals 

HR, marketing, IT en strategie)  op de agenda. Na de leer-

gang heeft u perfect inzicht in uw cijfers, verhoogt u het prak-

tijkresultaat en bouwt u een toekomstbestendige praktijk die 

ook interessant is voor eventuele kopers. 

Hoe wendbaar is uw 

praktijk?

U heeft veel te maken met 

aangepaste wet- en regelgeving 

vanuit Den Haag en branchespecifieke 

regels. Disruptieve ontwikkelingen, 

zoals technologische innovatie en 

schaalvergroting door ketenvorming, 

veranderen het landschap van 

de tandarts. Een ontwikkeling 

die wendbaarheid, kennis en 

vaardigheden van de tandarts als 

ondernemer vereisen. Speel hier 

proactief op in.

Uw docenten 

Richard Take heeft meer dan 20 jaar ervaring als financieel docent 

aan universiteiten zoals Nyenrode, VU en TU Delft. Hij staat be-

kend om zijn vermogen om complexe materie te vereenvoudigen 

en weet enthousiasme en vakkennis met succes te combineren.

 

Marieke de Witte is expert in sales en HR met altijd een duidelijke 

missie: het verbeteren van gast-, patiënt- en klantgerichtheid. Ze 

is oprecht, inspireert en neemt geen blad voor de mond als het 

aankomt op het geven van advies.

Alexander Tolmeijer is al 25 jaar succesvol in zijn eigen tandarts- 

praktijk. Daarnaast is hij ondernemer en adviseur van de KNMT.  

Met een groot inzicht in de bedrijfsvoering binnen tandarts- 

praktijken is hij een waardevol gesprekspartner.

Onderwerpen

5 interactieve modules:

Module 1: 

Administratie, Finance & Fiscaal

Module 2:

HR, Marketing & Sales

Module 3: 

Management, Strategie & Groei

Module 4: 

Persoonlijk, privé & financiële planning

Module 5: 

IT & Praktijkmanagement

22, 23 september, 13 oktober, 3, 4 november, 24 november, 15 en 16 december 2017 

KNMT kantoor, ’t Hart in Utrecht



Planning

   Er is rekening gehouden met uw praktijk. U kunt 

overdag uw patiënten blijven behandelen. 

De start is vrijdag in de middag (14.30 uur) en eindigt rond 

21.30 uur. Uiteraard wordt in de tweedaagse modules een 

overnachting verzorgt zodat u op zaterdag uitgerust aan 

dag 2 begint (start 9.00 uur). 

 

 

 

Module 1 | 2 dagen 

   Administratie, Finance & Fiscaal

  De financiële dimensie van het ondernemerschap is 

belangrijk en van u als eigenaar wordt veel verwacht. 

Creëer zelf inzicht in uw financiële status (zowel 

zakelijk als privé) en begrijp financieel jargon. Ga goed 

voorbereid in gesprek met uw accountant en/of fiscalist.

   Onderwerpen

 • Welk financieel jargon moet u kennen?  

 • Hoe stelt u een financieel dashboard op?

 • Welke wettelijke verplichtingen zijn belangrijk? 

 •  Wat moet u weten van Fiscaliteit (IB, LB, BTW & VPB)

 •  Hoe maakt u een kostprijsberekening en 

investeringsanalyse?

   Uw docent | Richard Take

Module 2 | 1 dag 

   HR, Marketing & Sales

  Het aantrekken én behouden van goede medewerkers 

is van strategisch belang en bepaalt in sterke mate het 

succes van uw tandartspraktijk. Goed werkgeverschap is te 

leren en te ontwikkelen. Het levert een gezonder bedrijf op 

dat op de langere termijn meer levenskansen heeft.

   Onderwerpen

 • Hoe gaat u om met ziekteverzuim?

 • Hoe voert u selectie- en beoordelingsgesprekken?

 • Hoe ‘verkoopt’ u uw praktijk bij patiënten?

 • Hoe stelt u een strategisch marketingplan op?

 • Welke rol spelen social media in uw marketingbeleid?

   Uw docent | Marieke de Witte

Meld u direct aan op AlexVanGroningen.nl

Module 3 | 2 dagen 

   Management, Strategie & Groei

  Tijdens deze module staat het beheer van de 

tandartspraktijk centraal. U leert alles over visie, missie, 

strategie en het meten van voortgang met kritieke 

succesfactoren. Ontdek waar u nu staat, waar u naar toe 

wilt en hoe u dat gaat doen.

   Onderwerpen

 • Hoe formuleert en implementeert u uw strategie?

 • Wie zijn de Stakeholders?

 • Hoe zit het met praktijkopvolging?

 • Hoe groeit u autonoom of via een overname?

 • Hoe berekent en financiert u goodwill?

   Uw docent | Richard Take

Module 4 | 1 dag  

   Persoonlijke Financiële Planning

  Met uw eigen onderneming liggen zakelijke en privé 

vermogensopbouw in elkaars verlengde. Voorkom een 

financiële chaos bij onvoorziene ingrijpende veranderingen 

en zorg voor een goede scheiding van zakelijk en 

privévermogen zonder verlies van flexibiliteit.

   Onderwerpen

 •  Hoe scheidt u privé en zakelijke vermogensopbouw?

 •  Hoe borgt u een goede pensioenvoorziening?

 •  Wat moet u weten over schenken & schenkingswetgeving?

 •  Hoe gaat u om met vermogensopbouw, beleggen, 

vastgoedplanning.

 •  Hoe spreidt en minimaliseert u financiële risico’s? 

   Uw docent | Jeroen Algra

Module 5 | 2 dagen

   IT & Praktijkmanagement

  In iedere tandartspraktijk vinden processen plaats, het is be-

langrijk om deze goed te standaardiseren en automatiseren. 

IT veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Selecteer 

de juiste IT oplossing en waarborg uw kwaliteit. Neem een 

kijkje in de keuken van een succesvolle collega.

   Onderwerpen

 •  Hoe gaat u om met IT systemen, koppelingen declaraties, 

factureren, processen en workflow-management?

 •  Hoe zet u uw benchmark, zakelijk dashboard en 

klanttevredenheid in?

 •  Ondernemingsplan; wat zijn concrete groeimogelijkheden? 

   Uw docent | Alexander Tolmeijer en praktijkhouders



Meld u nu aan via AlexVanGroningen.nl

Wilt u een toekomstbestendige 

praktijk?

Als tandarts focust u op het geven van hoogstaande 

tandheelkundige zorg. De patiënt is echter óók uw klant. 

U leidt een praktijk in een snel veranderend financieel 

landschap. Daarnaast bent u inkoper, controller, werkgever, 

manager, belastingbetaler; kortom ondernemer. Speciaal 

voor de tandarts die zich wil professionaliseren in het 

ondernemen en die zijn resultaat wil verbeteren is deze 

leergang ontwikkeld. 

 

Volg de leergang De Tandarts als Ondernemer, vergroot uw 

winst en krijg perfect zakelijk inzicht in uw praktijk.

Lesmateriaal

U ontvangt een uitstekend naslagwerk met de presentaties, 

achtergrondartikelen, checklists en praktijk casuïstiek. 

Garantie

We zijn overtuigd van de kwaliteit: indien u niet tevreden bent 

kunt u gratis een van onze andere programma’s volgen.

Incompany

De leergang voor uw praktijk op maat? Waar en wanneer u 

wilt, geen reistijd en reiskosten en tot 50% korting. Vraag naar 

een incompany.

Investering

Als lid van KNMT investeert u slechts 3.995 euro (excl btw). 

Niet leden investeren 4.995 euro (excl btw). Inclusief catering, 

3 overnachtingen en documentatie. 

Voor wie?

Deze leergang is exclusief ontwikkeld voor tandartsen die 

reeds een eigen praktijk hebben of daartoe de intentie 

hebben. Ontmoet collega tandartsen die beter inzicht in hun 

cijfers willen hebben, het praktijkresultaat willen verhogen en 

een toekomstbestendige praktijk willen bouwen.

Advies

Wilt u vrijblijvend advies? Bel of mail 

opleidingsadviseur Ivo ten Hoorn via  

020 639 0008, 06 2471 9757,  

itenhoorn@alexvangroningen.nl of ga  

direct naar AlexVanGroningen.nl.

Alex van Groningen is sinds 1994 de kennispartner voor ambitieuze ondernemers en managers. 

De afgelopen 23 jaar hebben wij duizenden ondernemers ondersteund met kennis rondom 

ondernemerschap via programma's zoals Actief in Overnames (2000+), Financieel Management 

voor niet-financiële managers (3500+) en Onderhandelen (1500+). Door een diepgeworteld 

netwerk binnen Finance weten wij wat er speelt en wat een ondernemer van Finance moet weten 

om financieel succesvol te zijn. 

Burgemeester Haspelslaan 63 | 1181 NB Amstelveen | Tel 020 639 0008 | info@alexvangroningen.nl 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dit programma. Lees de voorwaarden op AlexVanGroningen.nl.


