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De vraag is niet
meer hoe we alles
centraal regelen,
maar wat jij
als ondernemer
nodig hebt.

Zorg in het
buitengebied
Het zorglandschap verandert. De vraag is niet meer hoe we alles centraal
regelen, maar wat de patiënt of cliënt nodig heeft. Dit alles binnen een
kader van regels én budgetten. Dat biedt kansen voor nieuwe initiatieven.
Bijvoorbeeld voor zorg op het platteland. Het buitenleven en de mogelijke
kleinschaligheid bieden voordelen. Jij als (zorg)ondernemer in het buitengebied weet dit maar al te goed.

Tal van vraagstukken
Je onderneemt in een boeiende sector die zich steeds
verder professionaliseert. Daarbij kom je voor tal van
vraagstukken te staan. Voldoe ik aan de wet- en
regelgeving? Is de gekozen rechtsvorm de juiste?
Welke geldstromen zijn er? En is mijn strategie wel
effectief? Voor antwoorden op al dat soort vragen
is er Countus.
Als hét accountants- en advieskantoor voor ondernemers in het buitengebied hebben we veel kennis
van de agrarische sector én de zorg. Dankzij deze
combinatie kunnen onze specialisten je verder helpen
bij het uitbouwen van jouw zorgonderneming.

Meer weten?
Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen
we graag met de mensen om ons heen. Heb je vragen
over ondernemen in de zorg? Of wil je je agrarische
onderneming uitbreiden met bijvoorbeeld een zorgboerderij? Kijk voor meer informatie op www.countus.nl.
We helpen je graag!

Zorgondernemer
& btw

Zorgondernemer
& personeel

De btw is een lappendeken voor ondernemers in de zorg. Het kan een

Je begint een zorgboerderij en krijgt voor het eerst met personeel te maken,

behoorlijke puzzel zijn om te ontdekken wanneer je wel of niet bent

of voor het eerst met veel meer dan 1 personeelslid. Wat komt daar allemaal

vrijgesteld van btw. Hoe zit het precies? We delen graag een aantal

bij kijken? Val je onder een CAO? En zo ja, welke dan? Het is van belang de

aandachtspunten met je.

zaken omtrent personeel zo goed mogelijk in te regelen, niet alleen om
personeel binnen te krijgen, maar ook langdurig binnen te houden.

Vrijstelling btw

Inlenen personeel

Zorg is over het algemeen vrijgesteld van btw als het gaat om:

Als zorgondernemer heb je vaak personeel nodig. Het inlenen
van personeel is over het algemeen belast met btw. Maar wist

•

Dagbesteding

je dat je de btw-vrijstelling kunt toepassen door middel van

•

Arbeidstraining

een overeenkomst tot onderaanneming? Op die manier ver-

•

Dagopvang

richt het bedrijf dat personeel uitleent ook btw-vrijgestelde

•

24-uursopvang

zorg. Dat scheelt je als ondernemer 21% btw. Met een flinke
besparing als resultaat.

Contract en salarissen
Je hebt een dagopvang of levert 24-uurszorg, daar is perso-

ze eigenlijk en wat voor contract geef je ze? Countus denkt

neel voor nodig. Maar 1 medewerker kan niet alle nachten

graag met je mee over hoe je al deze zaken zo goed mogelijk

werken, dus je komt al snel op meer medewerkers. In de

inregelt of hoe je de CAO vertaalt naar de praktijk. Zodat je

zomervakantie willen ze allemaal tegelijk op vakantie en de

jouw personeelszaken goed hebt geregeld en met een gerust

feestdagen werken ze ook liever niet, mag dat? Wat verdienen

hart kunt ondernemen.

Verricht je btw-vrijgestelde prestaties, dan is de voorbelasting (btw op inkomende facturen) op kosten en investeringen
die worden gebruikt bij de vrijgestelde dienstverlening niet of
beperkt aftrekbaar.

MEER WETEN?

MEER WETEN?

Wil je meer weten over de btw?

Wil je meer weten over personeelszaken binnen de zorg?

Neem dan contact op met Halbe van den Berg.

Neem dan contact op met Janneke Koelmans.

Hij helpt je graag verder.

Zij helpt je graag verder.

Halbe van den Berg

Janneke Koelmans

Btw-specialist

Personeelsadviseur

h.vandenberg@countus.nl

j.koelmans@countus.nl

06 103 62 602

06 821 06 754

Zorgondernemer
& locatie
Voor jou als ondernemer in het buitengebied is de locatie essentieel voor
je bedrijfsvoering. Het is daarbij belangrijk te weten aan welke wet- en

Zorgondernemer
& juridische
aspecten

regelgeving je moet voldoen. En wat natuurlijk je mogelijkheden zijn. Dit is
van belang voor zowel de continuïteit als de ontwikkeling van je bedrijf.

Er is steeds meer vraag naar kleinschalige zorg. Dat biedt kansen voor

Nu en in de toekomst.

jou als ondernemer. Maar je komt daardoor ook voor nieuwe uitdagingen
en vraagstukken te staan. Hoe richt je je onderneming daar zo efficiënt
mogelijk op in?

Omgeving en bestemming
Bied je zorg aan op bijvoorbeeld een melkveebedrijf? Of zit

bewust van. Ook de bestemming van je locatie is belangrijk

je vlakbij een veehouderijbedrijf? Dan kan het zijn dat je te

als je zorg aanbiedt. Geldt er een maatschappelijke bestem-

maken hebt met bijvoorbeeld geurnormen en de invloed van

ming, een woonbestemming of een agrarische bestemming?

De juiste rechtsvorm

het agrarische bedrijf op het woon- en leefklimaat van cliën-

Zorg dat je voor jouw activiteiten de juiste bestemming hebt

De groei of verandering van je onderneming kan betekenen

Wat komt daar dan allemaal bij kijken? Je weet dat de keuzes

ten. Sommige situaties zijn behoorlijk complex, wees je daar

geregeld, zodat je met een gerust hart de juiste keuzes neemt.

dat je eens stil moet staan bij de vraag of jouw onderneming

die je maakt juridische en fiscale gevolgen hebben. Maar

wel de juiste rechtsvorm heeft. Moet je de zorgtak bijvoorbeeld

welke precies? Countus helpt je graag groeien en adviseert

afsplitsen en onderbrengen in een aparte entiteit? Wat zijn

je over welke stappen je kunt zetten met je zorgonderneming.

de voordelen van een eenmanszaak, maatschap of vof ten
opzichte van een bv? Welke kansen en valkuilen zijn er?

MEER WETEN?

MEER WETEN?

Wil je meer weten over de rechten en plichten omtrent jouw locatie?

Wil je meer weten over de juridische aspecten?

Neem dan contact op met Annewies de Haan.

Neem dan contact op met Aagje Tymersma.

Zij helpt je graag verder.

Zij helpt je graag verder.

Annewies de Haan

Aagje Tymersma

Adviseur ruimtelijke ordening en milieu

Senior jurist

a.dehaan@deomgevingsadviseurs.nl

a.tymersma@countus.nl

06 485 05 336

06 578 41 724

EVEN VOORSTELLEN
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Jarke Kruize.
Hij helpt je graag verder.

Jarke Kruize
Ondernemersadviseur
j.kruize@countus.nl
06 824 53 242

EVEN VOORSTELLEN
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Erik Middelveldt.
Hij helpt je graag verder.

Erik Middelveldt
Ondernemersadviseur
e.middelveldt@countus.nl
06 534 76 890

Countus Steenwijk
Oostermeentherand 2C
0521 53 47 00 / steenwijk@countus.nl

