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Van start tot stop
De meeste specialisten komen bij ons als ze gaan associëren. 
Maar een deel ontmoeten we in hun opleiding als we ze 
voorlichten over de ondernemende en financiële kant 
van het vak. Zij kloppen later weer bij ons aan als zij voor 
belangrijke keuzes komen te staan.  Want wat moet je 
precies verzekeren? Wil je fulltime werken of niet? Ga je 
voor een subspecialisatie? Hoe combineer je jouw ambities 
met die van je partner? Wil je associëren of verander je van 
ziekenhuis? Hoe functioneer je in de maatschap en wat kan 
je van het ziekenhuis verwachten? Allemaal vragen waar je 
in het werkende leven een keer tegenaan loopt. En dan is het 
prettig om een adviseur te hebben die jou kent en die weet 
waar hij over praat.

Het vak verstaan
Medisch specialist word je omdat je mensen wilt genezen, 
maar bij de uitoefening van het vak komt zoveel meer 
kijken. Bijvoorbeeld een visie op het ondernemerschap en 
de positionering van het ziekenhuis. We kennen de diverse 
specialismen van binnen en van buiten en zijn thuis in de 
ziekenhuiswereld. We lopen voorop in de ontwikkelingen 
op ons eigen vakgebied en dat spreekt de ondernemende 
specialisten aan. Omdat we ook juristen, fiscalisten, 
pensioenadviseurs, verzekeringsdeskundigen en financieel 
planners in huis hebben, bedienen we je zo breed mogelijk.

We ondernemen het samen

Precies Goed

Raadgevers Kuijkhoven is de 
financieel adviseur voor medische 
professionals. We zijn groot genoeg 
om de juiste kennis in huis te hebben 
en klein genoeg om precies te weten 
wat er speelt in jouw praktijk en 
vakgebied. We kennen onze klanten 
persoonlijk en bieden oplossingen 
op maat. Van financiële planning, 
fiscaliteiten, arbeidsongeschiktheid, 
verzekeringen en hypotheken tot 
ruzies en fusies.

‘Het mooie van ons kantoor is dat 
iedereen er voor de lange termijn in zit. 
Dat merken en waarderen de artsen. Ze 
hebben een vaste adviseur en spreken 
de vennoten zelf en krijgen dus een 
gesprek op niveau. En dat is een groot 
goed omdat het gaat om belangrijke 
beslissingen in iemands leven. Het moet 
gewoon iedere keer helemaal kloppen – 
een associatie, een financiering. Zowel 
inhoudelijk, als financieel, als privé en 
dat is dus iedere keer maatwerk.’ 

Niels ter Kuile 

Bij Raadgevers Kuijkhoven adviseren we medisch specialisten al 
meer dan veertig jaar bij de uitoefening van hun vak. Goed advies 
is gewoon broodnodig. Voor de dingen waar je liever niet aan 
denkt maar ook voor de dingen die je wel graag ziet gebeuren.



Goed advies voor een eerlijke prijs
Waar het om gaat is dat je als medisch specialist advies 
van hoog niveau nodig hebt. De ervaring leert ons dat 
de praktijk vaak ingewikkeld in elkaar steekt. Daarnaast 
wil je niet alleen advies, maar ook iemand die je 
daadwerkelijk helpt. Je kunt ons op verschillende manieren 
betalen voor ons advies en onze diensten. Veel medisch 
specialisten kiezen voor actieve begeleiding in de vorm 
van onze PraktijkCoach en beheer in de vorm van een 
Vermogensmonitor. Binnen deze servicemodules krijg 
je een aantal diensten en adviesuren met korting. Dit is 
voordeliger dan wanneer je alle losse uren moet betalen. 
Voor zaken die hier buiten vallen spreken wij een vaste prijs  
met je af of een uurtarief.

Robbie Kompleet
Robbie Kompleet is onze meest uitgebreide vorm van 
dienstverlening. Robbie regelt je financiële administratie, 
belastingen, verzekeringen, hypotheken, pensioen en 
geeft financieel advies. Je kunt zelfs je loonadministratie 
uitbesteden aan Robbie. Diensten waarvoor je normaal bij 
een aantal adressen langs moet regel je nu in één keer, en op 
maat. Dit is praktisch en het bespaart tijd. En dus ook geld. 
Maar het levert vooral een samenhangend en goed advies 
op. Kijk voor meer informatie over Robbie Kompleet op 
www.robbiekompleet.nl.

Ik ben ongelooflijk blij 

met een adviseur die ook 

wel eens tegengas geeft. 



Advies dat past
Ook op zoek naar een adviseur die het beter weet? Neem vooral contact met 
ons op om te kijken hoe we je van dienst kunnen zijn. We geven hier alvast een 
kort overzicht van hoe onze dienstverlening eruit kan zien.

Actieve begeleiding
Voor de verschillende fases in je carrière hebben wij verschillende servicemodules. Je 
hebt niet altijd even veel advies en hulp nodig. Voor de medisch specialist in opleiding 
of de startende specialist hebben wij de Starterscoach. Voor € 175 per jaar krijg je twee 
adviesuren en helpen wij je met die zaken waarbij je onze hulp wilt. Een maximale 
hypotheekberekening, een begroting maken, een lening voor een auto. Het kan allemaal.
Onze PraktijkCoach is voor de medisch specialist met een eigen praktijk. Je krijgt dan 
vijf adviesuren, omdat de behoefte aan hulp en advies groter is. Denk maar eens aan 
conflictbemiddeling, juridisch advies en een gezonde financiële planning.
Zoals gezegd is Robbie Kompleet onze meest uitgebreide vorm van dienstverlening voor 
starters én voor medisch specialisten die al wat langer aan de slag zijn. Voor informatie 
kijk je op www.robbiekompleet.nl.

Beheer
Naast actieve begeleiding heb je ook behoefte aan (actief ) beheer. Zaken waar je niet 
direct mee wilt worden lastig gevallen, maar die wel voor je worden geregeld.
Met onze AOV-monitor zorgen wij voor de administratie en het beheer van je 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. En natuurlijk begeleiden wij je als je daadwerkelijk 
arbeidsongeschikt wordt of dreigt te worden.
Met onze Vermogensmonitor houden we actief je vermogen in de gaten. Hoe staat het 
met je spaargeld, je aanvullende pensioen en met de aflossing van je hypotheek?
Kortom, met onze Monitors houden wij de vinger aan de pols en ondernemen we actie 
als dat nodig is.

Consultancy en advies op maat
Soms heb je gewoon wat meer advies of hulp nodig. Denk maar eens aan een conflict in 
de maatschap of aan een vrije vestiging. Misschien wil je verhuizen naar je droomhuis en 
heb je een hypotheek nodig. Of wil je een uitgebreide analyse van je financiële situatie.  
Dit is allemaal maatwerk, want geen advies is hetzelfde. Daarom kijken we samen wat 
praktisch is en welke betalingsvorm het beste past.

Uw 
pakket

Kies wat  
bij u past

Uw team

Jolien Tielenius Kruythoff contact en beheer
jtielenius@raadgevers.nl
030 25 25 416

Niels ter Kuile praktijkadviseur
nterkuile@raadgevers.nl
06 538 421 76
    
Arjen Blankenstein praktijkadviseur
ablankenstein@raadgevers.nl
06 212 869 03
     
Guus van der Wilt praktijkadviseur
gvanderwilt@raadgevers.nl
06 515 083 92

Mark Kiesbrink consultant
mkiesbrink@raadgevers.nl
06 835 250 56
 
Douwe de Vries consultant
ddevries@raadgevers.nl
06 513 364 77

Bezoekadres
Wilhelminalaan 1
3732 GJ  De Bilt
030 252 54 00

info@raadgevers.nl
www.raadgevers.nl


