
De modelovereenkomst met opdrachtgevers 

Het zal je niet zijn ontgaan. Er is veel ophef bij opdrachtgevers en ZZP’ers over de flexwet van Minister Ascher. De  

Verklaring Arbeidsrelatie is vervangen door de modelovereenkomst. Dit hoeft geen belemmering te zijn om te starten, 

maar het vraagt net iets meer aandacht. 

Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan je helpen bij het regelen van de goede modelovereenkomst. 

Verzekeringen 

Misschien het minst interessante onderdeel. Voor iets betalen, waar je hopelijk 

nooit gebruik van hoeft te maken. Toch moet je hier aandacht aan besteden. Het is 

onverantwoord om aan de slag te gaan zonder een aansprakelijkheid- of rechtsbij-

standverzekering. 

En wat gebeurt als je niet meer kunt werken omdat je ziek wordt? En als je hier dan 

toch naar moet kijken, laat ons dan meteen je privéverzekeringen checken.

Onze huisverzekeraar Raadhoven is gespecialiseerd in het verzekeren van medici.

Pensioen 

Als zelfstandige moet je voor je eigen pensioen zorgen. 

Misschien niet direct, maar hoe eerder je begint, hoe 

beter.

De meeste medici moeten zich verplicht aanmelden bij 

hun pensioenfonds. Dit moet binnen een maand nadat je 

aan de slag bent gegaan als zelfstandige. 

Overigens moet je ook dan vaak nog aanvullende regelin-

gen treffen, zodat je voldoende opbouwt.

Boekhouding en belastingaangifte 

Het opzetten van de boekhouding en de belastingaangifte 

levert veel vragen op bij starters. Welke fiscale voordelen

heb ik als zelfstandige en hoe kan ik hier gebruik van ma-

ken? Met al deze fiscale vragen kun je terecht bij Robbie 

Kompleet. Je krijgt advies over het bijhouden van alle za-

kelijke informatie voor de uiteindelijke belastingaangifte. 

Jouw eigen adviseur kan je hier meer over vertellen.  

Robbie helpt je bij het op orde maken en houden

van je administratie door middel van een werk-

boek. Als je dat volgt dan kun je alles efficiënt en

overzichtelijk houden. 

Voor meer informatie: www.robbiekompleet.nl. 

ga voor meer informatie naar raadgevers.nl

Starten als medicus en ondernemer 
Je ben klaar met je studie of je specialisatie. Je wilt snel aan de slag om te 

gaan doen wat je goed in bent. Dan kun je wel wat hulp gebruiken, want er 

zijn nogal wat zaken die je goed moet regelen. 

Wat je moet regelen als starter? 

1. Inschrijving in het Big register

2. Inschrijving bij de KvK

3. Zakelijke rekening openen

4. Opdrachtgevers zoeken

5. Modelovereenkomsten zoeken

6. Contracten laten controleren

7. Administratie en facturatie

8. Verzekeringen aanvragen

9. Starten

Hoe doe je dat? 

 www.bigregister.nl  

 www.kvk.nl of laat je adviseur je helpen 

 Raadgevers adviseert en helpt je 

 Raadgevers heeft veel contacten en kan je helpen 

 Raadgevers weet van de laatste wet- en regelgeving 

 Onze juristen kunnen dit checken 

 Regel het met Raadgevers 

 Regel het met je eigen adviseur bij Raadgevers Kuijkhoven 

 Met advies van RK kun je onbezorgd aan de slag 

Kamer van Koophandel 

Starters moeten zich inschrijven bij de 

KvK. Je meldt je aan via www.kvk.nl. 

Hier vul je je gegevens in en na onder-

tekening met je DigiD kan je gelijk een 

afspraak inplannen bij een vestiging bij 

jou in de buurt.  

BIG registratie 

Na het behalen van je diploma moet je je 

registreren in het BIG register. Het aanmeld-

formulier vind je op www.bigregister.nl. Deze 

vul je online in en print je uit. Samen met een 

gewaarmerkte kopie van je diploma stuur je 

deze per post naar het BIG register.  

http://www.robbiekompleet.nl
http://www.raadgevers.nl
https://www.bigregister.nl
http://www.kvk.nl/
http://www.kvk.nl
http://www.bigregister.nl
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