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Wat kost de start van uw 
(over te nemen) praktijk



Koude start of overname? 

• Bij een koude start betaalt u geen overnamesom, maar start u een geheel nieuwe praktijk. Ook dat brengt kosten met 
zich mee, denk aan inrichting, is er (direct)  voldoende patiëntenaanbod, eventueel risico van langdurige contractuele 
verplichtingen enzovoort

• Bij een overname betaalt u een overnamesom, daarmee neemt u doorgaans een lopende patiëntenstroom en 
daarmee een lopende geldstroom en inkomen over 



Het begrip goodwill

Goodwill is de meerwaarde van de praktijk ten opzichte van het saldo van de bezittingen en schulden, of beter,
de contante waarde van de toekomstige overwinsten.

Want, een fysiotherapiepraktijk is vaak meer waard dan alleen het pand en de inventaris

Er zijn diverse methoden deze te berekenen, bijvoorbeeld

Discounted Cash Flow methode
Ebitda
Overwinstmethode/verbeterde rentabiliteitsmethode
….

De gebruikte methode kan per (para) medische beroepsgroep verschillen 



Het begrip goodwill in de fysiotherapie
als waarde (1)

Een stukje geschiedenis:

• tot 2001 100% van de omzet

• na 2002 tot 2010 100% van de reële winstverwachting (KNGF norm)

• vanaf 2014 convenant tussen KNGF, VvAA, MKB-Adviseurs, ABN-AMRO en Rabobank: de verbeterde 
rentabiliteitsmethode, 

waarbij de overwinst is gedefinieerd als de genormaliseerde winst minus een reële arbeidsvergoeding en een 
rentevergoeding over het eigen vermogen. De goodwill is dan de overwinst maal een kapitalisatiefactor (gebruikelijk 
variërend tussen de 0 en de 5).



Het begrip goodwill in de fysiotherapie
als waarde (2)

Elementen die hierbij van belang zijn:

- Kostenstructuur van een praktijk (huisvestings-, personeels-, overige praktijk kosten en afschrijvingen), zijn deze  
marktconform? 

- Normalisatie van de kosten, mag verwacht worden dat een koper deze kosten ook gaat maken? Zijn de kosten 
praktijkgebonden?

- De ondernemersbeloning voor de ondernemer?

- De kapitalisatiefactor?



Het begrip goodwill in de fysiotherapie
als waarde (3)

Kapitalisatiefactor: drukt de bestendigheid van de toekomstige winst uit

Afhankelijk van:

• locatie van de praktijk

• uitstraling van de praktijk, investeringsniveau

• samenwerkingsverbanden

• zorgvraag in het verzorgingsgebied

• praktijkorganisatie

• personeelsbestand: aanwezigheid specialisaties, inhoud arbeidsovereenkomsten

• marktbenadering: contracten met zorgverzekeraars

• en nog vele andere  meer of minder subjectieve factoren.



Het begrip goodwill in de fysiotherapie
als prijs

De prijs voor goodwill wordt uiteindelijk bepaald door vraag en aanbod

Deze komt tot stand door onderhandelingen, en WDGEVG.

Bij vaststelling van de prijs dient rekening gehouden te worden met terugverdientijd, financierbaarheid en het effect op het 
netto besteedbaar inkomen.



Goodwill: een voorbeeld
Omzet 

€ 241.000,-

Kosten 

Personeel € 73.000,-

Huisvesting €   5.000,-

Kantoorkosten €   8.000,-

Algemeen € 14.000,-

Rente €   1.000,-

Afschrijving €   5.000,-

Totale kosten € 106.000,-

Winst € 135.000,-

Normalisatie huisvestingskosten €  15.000,-

Rente eigen vermogen €    2.000,-

Ondernemersbeloning €   70.000,-

Genormaliseerde overwinst € 48.000,-



Goodwill en valkuilen

Vergeet niet dat inventaris, eventuele verbouwingskosten of een praktijkpand, eventuele bankgarantie en werkkapitaal 
ook betaald moeten worden 

Bij gebruikmaking van verschillende goodwill methoden kunnen de uitkomsten van waarderingen dusdanig ver uit elkaar 
liggen dat het niet mogelijk is om overeenstemming te bereiken over een overnamesom. 

Praktijken kunnen in hun contracten verouderde of irreële afspraken hebben over de vaststelling van de goodwill 



Valkuilen

Een overdracht is niet eerder afgerond dan dat alle afspraken, waarvan de overnamesom maar een deel vormt, zijn 
vastgelegd (en op de datum van overdracht zijn nagekomen)

Zorgverzekeraars zijn niet verplicht een bestaande praktijk na overname te blijven contracteren, dit dient altijd een 
ontbindende voorwaarde te zijn. 

U bent verplicht de bestaande arbeidscontracten 1 op 1 over te nemen. 

Elke praktijkoverdracht is uiteindelijk altijd … maatwerk.   



Vragen?



achtergrond)

Vragen, stel ze gerust in de chat! 

Vragen?



Hoe regel ik een passende financiering?
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Content creatie

• Contacten met stakeholders
• Brancherapport extern en branche-informatie 

intern
• Trends en ontwikkelingen

Ontwikkelingen
sector

• World Tennis Tournament Rotterdam
• Circle

ABN 
AMRO

Bebouwde
omgeving

Overig
40%

Begeleiden investeringsvraagstukken
• Praktijkstart
• Praktijkovername of toetreden maatschap
• Praktijkuitbreiding
• Praktijkverplaatsing

• Website ABN AMRO
• Media, o.a. FysioPromotor, Medisch 

Ondernemen en De Eerstelijns

• Masterclasses & webinars
• Ronde Tafel Fysiotherapie

• Trends & ontwikkelingen
• Contacten met stakeholders 
• Brancherapport  
• Branche-informatie (intern)

• World Tennis Tournament Rotterdam (WTT)

Media 

Ontwikkelingen sector

ABN 
AMRO

Events

BRANCHETEAM FYSIOTHERAPIE



STAPPENPLAN PRAKTIJK ‘START OF OVERNAME’



KEUZE

8
ZZP-er Loondienst Of toch……..



Hoe regel je nu een passende financiering?



WAAR KIJKEN WIJ ALS BANK NAAR? 



Ambitie

Competenties

Ondernemer

Motivatie

HET ONDERNEMINGSPLAN

Financieel
• Meerjaren prognose 
• Investeringsopzet
• Financieringsopzet

Marktonderzoek
• Je praktijk in de markt (SWOT)
• Doelgroep & populatie
• Marketing-mix
• Concurrentie analyse

Praktijk
• Missie, visie & strategie
• Huisvesting & plaats (regio)
• Vergunning & bestemmingsplan



• Aantal inwoners (doelgroep & populatie)
• Aantal tandartsen (concurrentie analyse)
• Leeftijd tandartsen (exit-strategie)
• Reviews
• Type praktijk
• Gemiddeld inkomen

MARKTONDERZOEK

www.locatiescan.info

http://www.locatiescan.info/


Kom tussentijds eens langs voor een…….
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Start nul praktijk ook
wel ‘koude start’ 

PRAKTIJKSTART

Overname praktijk of 
(maatschaps)deel van een praktijk



Goedlopende fysiotherapiepraktijk regio ... (maatschap)
9 Praktijkruimte met eigen parkeerplaatsen
9 1 hoofdvestiging en 3 dependances 
9 Goed ingerichte behandelkamers
9 2 ruime oefenzalen
9 20 (15 fte) fysiotherapeuten in loondienst

Datum van overdracht in overleg

Goodwill EUR 890.000

Aandeel 50% EUR 445.000

Kapitaal EUR 75.000

Inventaris EUR 35.000

Totale overname som EUR 555.000

PRAKTIJKOVERNAME



Goodwill EUR 385.000

Kapitaal (maatschap) EUR 75.000

Inventaris EUR 35.000

Totale overname som EUR 495.000

Werkkapitaal  EUR     20.000

Totale overname som EUR   495.000

Totale financieringsbehoefte EUR   515.000

• Waardering bestaande inventaris opgenomen in 
waarderingsrapport

• Kun je het praktijk pand kopen?
• Is er een verbouwing gewenst?

• Goodwill van diverse factoren afhankelijk • Investeren in nieuwe inventaris?

• Werkkapitaal – debiteuren 

PRAKTIJKOVERNAME

• Eigen inbreng?



INKOMENSOVERZICHT 

Omzet (55%) EUR  55.000 
Kosten EUR  10.000

Privé - opnamen EUR    45.000
Belasting EUR    17.000
Woonlasten (netto)  EUR      8.000 
Verzekeringen EUR      4.000

Vrij besteedbaar    EUR    16.000

ZZP - Situatie

Winstaandeel EUR 190.000 
Kosten EUR   15.000
Rente EUR   13.000
Aflossing EUR   73.000

Privé - opnamen EUR    80.000
Belasting EUR    24.000
Woonlasten (netto)  EUR      8.000 
Verzekeringen EUR      9.000

Vrij besteedbaar    EUR    39.000

Situatie ná overname

Winstaandeel EUR 190.000 
Kosten EUR   15.000
Rente EUR     3.000
Aflossing EUR            0 

Privé - opnamen EUR  120.000
Belasting EUR    58.000
Woonlasten (netto)  EUR    10.000 
Verzekeringen EUR      9.000

Vrij besteedbaar    EUR    43.000

Ná 5 jaar



Ondernemersrisicoscan

Scheiden

Wat zijn de gevolgen voor jouw praktijk bij….? 

Arbeidsongeschiktheid Overlijden



START OF OVERNAME TRAJECT SUCCESVOL?



Graag sommen wij de drie belangrijkse aandachtspunten voor de
start of overname van een fysiotherapiepraktijk voor je op

Take aways
Wat neem je nu mee?

Dit is het verhaal van Tim, een 
beginnende fysiotherapeut zoals wij die 
vaak tegenkomen. Met dit verhaal willen 
we je laten zien hoe het starten of 
overnemen van een fysiotherapiepraktijk 
kan verlopen. 

Eigen praktijk starten
Denk je erover na om een praktijk te
starten of over te nemen? Doe dit in 5 
stappen. Link

Checklist eigen praktijk

Ondernemingsplan fysiotherapeut

Om te starten als ondernemer, is een goed
onderneminingsplan onmisbaar. Hoe ziet een
ondernemingsplan voor een fysiotherapeut
eruit? Link WWW.ABNAMRO.NL/MEDISCH

https://www.abnamro.nl/nl/prive/speciaal-voor/medici/stappenplan-praktijk-starten/index.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/speciaal-voor/medici/ondernemingsplan/index.html


www.abnamro.nl/medisch

Mogen wij je uitnodigen voor een………..

Wij helpen je graag het realiseren van je droom 

Online 

Charlotte van Laar 06-23490827

Charlotte.van.laar@nl.abnamro.com



22

Veel succes!

We gaan nu over naar de 
presentatie van 
SpotOnMedics

Meer weten? 
www.abnamro.nl/medisch
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Ɣ *CCV�FG�QXGTIGPQOGP�RTCMVKLM�QXGT�PCCT�WY�GKIGP�(2'"

ż 9CV�\KLP�FG�FCVC�EQPXGTUKG�OQIGNKLMJGFGP�GP�JQG�XGTNQQRV�FKV�XGKNKI"

ż ͲU�JGV�VGCO�IGUEJQQNF"
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Ɣ <QTI�XQQT�GGP�RNCP��GXCNWGGT�GP�UVWWT�DKL�IGFWTGPFG�VTCLGEV�

Ɣ 9GTM�CNVKLF�OGV�5$$5��ENQWF��QRNQUUKPIGP�XQQT�LG�(2'���/CKN��GVE�

Ɣ /CTMGVKPIUVTCVGIKG�!�YGGU�XKPFDCCT�GP�\QTI�XQQT�UGNH�UGTXKEG�

Ɣ 9CV�FQGV�W�\GNH�GP�YCV�DGUVGGFV�W�WKV"

Ɣ 1XGTPGOGP�!�UVCTV�OGV�FG�$2-�EJGEM��RNCPPGP�FQQTPGOGP��

OCPCIGOGPV�KPHQ�!�FCUJDQCTF�

Ɣ 'TGCOU���9QTM� �5WEEGUU



(KPFG�RTGUGPVCVKG�5RQV1P/GFKEU

Ɣ 9KL�YGPUGP�W�XGGN�UWEEGU�OGV�JGV�XGTYG\GPNKLMGP�XCP�WY�FTQQO��

XQQT�JGV�QXGTPGOGP�QH�UVCTVGP�XCP�GGP�H[UKQVJGTCRKGRTCMVKLM�

Ɣ %KL�JWNR�UVCCP�YKL�W�ITCCI�VG�YQQTF�
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