VIV Eindejaar checklist
Als coach of therapeut wil je jaarlijks je praktijk op orde hebben.
Daar komt organisatie en administratie bij kijken en wij helpen je daarbij.
Met deze makkelijke checklist zie jij in één oogopslag wat nodig is. Nu kan sneller alles
verzamelen, opslaan en het afronden, zodat jij je weer bezig kan houden met wat je het liefst
doet: jouw vak uitoefenen en mensen helpen!
Als therapeut dien je jaarlijks het volgende op orde te hebben:
(Waarbij bij het onderdeel marketing alleen je werkwijze AVG verplicht is en op orde moet zijn).

o Bewijzen nascholingen
(Certificaten in een digitaal mapje met bijbehorende accreditaties)

LET OP: de nascholingseis kan per zorgverzekeraar verschillen, bijvoorbeeld:
* CZ hanteert 30 uur
* VGZ eist lidmaatschap bij RBCZ en hanteert ook 30 uur
Voeg alle bewijzen van voor na- en bijscholing en opleidingen toe die bijdragen aan het updaten,
verbreden en vergroten van je competenties als coach of therapeut.

o Bewijzen intervisie
(Verslagen in een digitaal mapje)

o Administratie
Is alles verwerkt? Ingeboekt? Zijn alle facturen gemaakt? Zijn alle betalingen verricht?
Afspraken gemaakt? Voorbereidingen richting jaaraangifte en verzamel alle informatie voor je
boekhouder in een mapje / leg er alvast een mapje voor aan.
□ Oude BTW nummer verwijderen en vervangen (website, factuur, briefpapier, etc.)
□ Vernietigen wat verjaard is (financieel en cliëntdossiers)
□ Klanten waarvoor een incassobureau ingezet moet worden? (kosteloos voor VIV leden)
□ VIM registratie verwerkt, indien van toepassing
□ VOG Datum. Checken of er een nieuwe aangevraagd moet worden (max 5 jaar geldig)
□ Afstemmen/checken of nieuwe KOR voordeel heeft
o

Praktijk
□ Brandblusser datum, check controle / verloop
□ EHBO doos datum check, wat vervangen dient te worden

o Marketing
□ Social Media Feestdagen en Nieuwjaar berichten maken / inplannen
□ Klantenbestand volgens AVG
□ Kerst- / nieuwjaarskaarten

o Voorbereiding 2020
□ Inplannen nascholingen en intervisie bijeenkomsten

