FOCUSDASHBOARD
VOOR HUISARTSEN
EN TANDARTSEN
Inzicht in uw administratie ten opzichte
van andere praktijken
Om de prestaties van uw praktijk te verbeteren,
is het interessant deze te vergelijken met die van
uw collega’s. Want dit maakt vaak mogelijkheden
tot zorginhoudelijk en financiële rendementsverbetering zichtbaar. Het speciaal voor huisartsen
en tandartsen ontwikkelde online Focusdashboard
geeft u daarom niet alleen inzicht in uw eigen
administratie maar ook in uw prestaties ten
opzichte van andere praktijken.

Hoe werkt het?
U maakt gebruik van een gestandaardiseerd
rekeningschema en zorgt ervoor dat uw administratie periodiek op orde is. Dit kan bijvoorbeeld
efﬁciënt met BDO Online Boekhouden. Vervolgens
ontvangt u eenmaal per kwartaal een online Focusdashboardrapportage. Deze rapportage kunt u
raadplegen via een beveiligde BDO-omgeving op
internet. Het Focusdashboard maakt het mogelijk
om op een dynamische en interactieve wijze uw
(tussentijdse) resultaten snel en eenvoudig te
analyseren en te vergelijken met voorgaande
periodes, maar ook met de benchmarkgegevens
van de deelnemende huisartsen- en tandartsenpraktijken.

Algemeen secretariaat
Postbus 4053, 3502 HB Utrecht
Telefoon 088 - 236 48 03
E-mail zorg@bdo.nl
Internet www.bdo.nl/zorg
Twitter twitter.com/BDOZorg
Op onze website vindt u ook een demoﬁlm van het Focusdashboard.
Colofon
Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie
van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies
voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis
van de informatie in deze publicatie te handelen of een
besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies
dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich
wenden tot BDO Accountants & Adviseurs of een van
haar adviseurs. BDO Accountants & Adviseurs en haar
adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade
die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie.
BDO heeft een strategische samenwerking met Dijkstra
Voermans Advocatuur & Notariaat. Daardoor zijn wij in
staat de belangen van de cliënt optimaal te behartigen.

Voor deze online benchmark worden de gegevens
van uw praktijk in het Focusdashboard geladen.
Met deze gegevens stellen we vier keer per jaar
een rapportage op, die u inzicht biedt in de
resultaatontwikkeling binnen uw praktijk. Deze
rapportage bevat onder andere een winst- en
verliesrekening, een balans en een kasstroom- en
margeoverzicht. Ook andere gegevens zoals de
omzet per patiënt, de huisvestingskosten per
vierkante meter en de omzet per FTE-arts komen
aan bod.

BDO en de zorgsector
Als medisch professional besteedt u uw tijd het
liefst aan de zorg voor uw patiënten. Administratieve
handelingen leiden daarvan af en nemen bovendien
veel tijd in beslag. BDO biedt een breed scala aan
diensten en producten, waaronder het Focusdashboard, die u veel tijd en geld kunnen besparen.
Deze diensten en producten ontwikkelden we binnen
een multidisciplinair team: de BDO Branchegroep
Zorg. De werkwijze van de BDO Branchegroep Zorg
is pragmatisch met oog voor alle betrokken
partijen en gericht op actie.

Met het Focusdashboard kunt u tijdig inspelen op
veranderingen van de marktomstandigheden
omdat u de prestaties van uw praktijk alert kunt
volgen. Het BDO Focusdashboard is hierbij een
krachtig instrument. Desgewenst overlegt uw BDOcontactpersoon graag met u of het naar aanleiding
van de periodieke rapportages wenselijk is om tussentijds bij te sturen.

BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam
geregistreerd merk.
In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding
van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief
is op het gebied van de professionele dienstverlening
(accountancy, belastingadvies en consultancy).
BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO
Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam
en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met
elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder
afzonderlijk onder de merknaam ‘BDO’ actief zijn op een
bepaald terrein van de professionele dienstverlening
(accountancy, belastingadvies en consultancy).
BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een
rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde
netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder
de naam ‘BDO’ optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding
van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member
Firms.

MEER INFORMATIE
Bent u al klant van BDO? Dan kunt u gebruikmaken van het Focusdashboard als uitbreiding van BDO
Online Boekhouden. Wilt u het Focusdashboard ervaren, heeft u vragen of wenst u verdergaande
advisering naar aanleiding van deze publicatie? Neem dan contact op met uw BDO-adviseur of met
de BDO Branchegroep Zorg.
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