
We ondernemen het samen 

Het is mooi om huisarts te zijn, maar het is ook beroep dat veel van 
je vraagt. Je bent namelijk ook ondernemer en je staat midden in 
de samenleving. Dan heb je wel vragen. Wij kennen de ins en outs 
van het vak en van dat van ons. Zodoende weten we wat je       
wanneer moet verzekeren en financieren en voor hoeveel. We 
staan je onder meer bij in onderhandelingen bij arbeidsongeschiktheid en bij de invulling 
van je rol als werkgever. Omdat we ook juristen, loonadministratie, financieel planners, 
P&O en meer in huis hebben, bedienen we je zo breed mogelijk.  

Starten  

Sommige huisartsen adviseren we al tijdens de opleiding 
over de ondernemende kanten van het vak. Andere ko-
men bij ons als ze waarnemer worden of in loondienst 
gaan. Want voor je goed en wel huisarts bent, komen de 
vragen. Wat is de balans tussen werk en privé, wil je een 
eigen praktijk, hoe zorg je voor voldoende pensioen. 
Allemaal vragen waar je in het werkende leven een keer 
tegenaan loopt.  
Als je net start kun je wel wat hulp gebruiken. Wij helpen 
je ook om vooral oog op de toekomst te houden.  

H
uisartsen

 

Belastingzaken, bv en administratie 

Robbie Kompleet biedt helderheid en gemak. Hij   
regelt je financiële administratie. Van de                    
belastingaangifte tot de jaarcijfers.  

Je kunt de loonadministratie van je bv en privé onder-
neming uitbesteden of je btw-aangifte laten regelen. 
Robbie zorgt voor de vennootschapsbelasting en 
helpt zo nodig bij het opzetten van je administratie. 
Voor starters én voor  medisch specialisten die al wat 
langer aan de slag zijn.  

Samen 

Raadgevers en Robbie bieden volledige ontzorging. 
Raadgevers zorgt voor de financiële diensten en      
producten, Robbie voor de belastingzaken 



Advies dat past 

Ook op zoek naar een adviseur die je ondersteunt? Neem dan       
contact met ons op om te kijken hoe wij je kunnen helpen.  

ga voor meer informatie naar raadgevers.nl  

 

 

 

 

 

 

Jouw adviseurs 

 

Robert Meijer 

rmeijer@raadgevers.nl 
06 267 084 04  
Sjoerd Sikking 

ssikking@raadgevers.nl 
06 287 840 43  
Nanette van Nispen 

nvannispen@raadgevers.nl 
06 532 234 94  
Wouter van der Meer 

wvandermeer@raadgevers.nl 
 06 533 218 04  
Remy de Graaff 

rdegraaff@raadgevers.nl 
06 868 782 18 

Bart van den Hoek 

bvandenhoek@raadgevers.nl 
06 454 484 44  
 

 

Bezoekadres 

Wilhelminalaan 1 

3732 GJ De Bilt 

030 252 54 00 

info@raadgevers.nl  

www.raadgevers.nl 

Starten als huisarts 

We beginnen altijd met het opstellen van een begroting. We kijken wat je wensen zijn en 
wat nodig is voor jouw onderneming. Moet je bijvoorbeeld een bv op- en inrichten dan 
doen wij dat voor een vaste prijs. Goodwillonderhandelingen, praktijkbegeleiding,           
keuzeadvies gaat op basis van ons geldende uurtarief. We maken daar uiteraard vooraf 
goede afspraken over.  
 

Financiële producten  
Voor de risico’s die je tijdens je werk of privé loopt zijn er diverse verzekeringsproducten. 
Vaak zijn deze producten gekoppeld aan een dienstverlening. Voor de totstandkoming, 
het onderhoud en de schadebegeleiding bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering    
hebben wij een AOV Monitor. Zo houden wij de vinger aan de pols en beiden hulp en   
ondersteuning bij dit essentiële product voor jou als medisch ondernemer.  Uiteraard     
zijn er meer verzekering die belangrijk zijn zoals voor beroepsaansprakelijkheid,             
beroepsrechtsbijstand en misschien een aanvullend pensioen. 
Je kunt bij ons ook beleggen. Je kunt klein beginnen. Vraag je adviseur om meer             
informatie over deze dienstverlening. 
 

Consultancy  
Soms heb je wat meer advies of hulp nodig. Denk maar eens aan een conflict in het           
samenwerkingsverband waar je deel van uit maakt.  Maar het kan ook zijn dat je wilt    
verhuizen naar je droomhuis en dat je een hypotheek nodig hebt. Of je wilt een auto    
kopen. Voor dit type werk spreken we vooraf een vaste prijs met je af, of brengen een 
uurtarief in rekening.  
 

Wij houden het graag persoonlijk 

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Daarom koppelen wij jou aan een vaste adviseur. 
Die blijft je volgen gedurende je gehele carrière.   
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