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Jouw praktijk 
is onze zaak

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. Dit zijn momenteel onze 
meest gebruikte dienstverleningsconcepten:

Robbie Kompleet
Zoals gezegd is Robbie Kompleet onze meest uitgebreide vorm van dienstverlening voor 
starters én voor mondzorg professionals die al wat langer aan de slag zijn. Robbie biedt 
helderheid en gemak. Je krijgt 1 nota voor administratie, belasting advies en financiële 
planning. Voor informatie kijk je op www.robbiekompleet.nl.

Startend/waarnemend
Kies je voor onze dienstverlening zonder administratie/belasting advies van Robbie, 
dan hebben wij verschillende servicemodules voor de verschillende fases in je carrière. 
Binnen onze servicemodules krijg je een aantal diensten en adviesuren met korting. Dit 
is voordeliger dan wanneer je alle losse uren moet betalen.
Voor startende of waarnemende mondzorg professionals hebben wij de StartersCoach. 
Je betaalt een bescheiden bedrag en wij helpen je met die zaken waarbij je onze hulp 
wilt. Een modelovereenkomst, juridische zaken, een begroting maken. Het kan allemaal.

AOV Monitor
De AOV monitor is voor de totstandkoming, het onderhoud en de schadebegeleiding 
bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een monitor houdt vinger aan de pols en 
biedt hulp en ondersteuning bij dit essentiële product voor jou als zelfstandig medisch 
ondernemer. In principe zit voor je overige verzekeringen de beloning ingebouwd in  
de premie.

Consultancy en advies op maat
Soms heb je nog 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 je wilt je inkopen in een grote praktijk en je wilt alles  
even goed laten doorrekenen. Dit is allemaal maatwerk, want geen advies is hetzelfde. 
Voor dit type werk spreken we vooraf een vaste prijs met je af, of brengen een uurtarief  
in rekening.

Jouw pakket
Kies wat
bij je past

Jouw adviseurs

Alexander Ahlers praktijkadviseur
aahlers@raadgevers.nl
06 515 108 13

Nanette van Nispen praktijkadviseur
nvannispen@raadgevers.nl
06 532 23 494

Eric Wegerif praktijkadviseur
ewegerif@raadgevers.nl
06 512 141 60

Bezoekadres
Wilhelminalaan 1
3732 GJ De Bilt
030 252 54 00

info@raadgevers.nl
www.raadgevers.nl

M
ondzorg professional



Van start tot stop
Veel mondzorg professionals komen al vroeg bij ons terecht. 
Via onze Dental Management Game of als ze net klaar 
zijn en aan de slag willen. We helpen je met de DBA en bij 
contractbesprekingen, maar later ook met het management 
van je eigen praktijk. Want als je opleiding klaar is, begint het 
ondernemen en komen de bijbehorende vragen. Hoe is de 
bezetting van je stoel? Hoe regel je de inkoop? Hoe werk je 
knie aan knie samen met je assistente? Hoe zorg je voor een 
goed pensioen? Allemaal vragen waar je in het werkende 
leven 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
Onze mondzorgers zijn kritisch, ondernemend en precies. 
Alles moet altijd helemaal kloppen en dat geldt ook voor 
het advies dat ze van Raadgevers Kuijkhoven krijgen. We 
kennen de mondzorgpraktijk van binnen en van buiten en 
lopen voorop in de ontwikkelingen op ons eigen vakgebied. 
En dus weten we precies wat je wanneer moet verzekeren 
en voor hoeveel. We staan je bij in onderhandelingen 
en bij arbeidsongeschiktheid. We adviseren je over 
praktijkmanagement en winstmaximalisatie. Omdat we ook 
juristen, P&O en financieel planners in huis hebben, kunnen 
we je in de volle breedte bedienen.

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.

Ik ben ongelooflijk blij 

met een adviseur die ook 

wel eens tegengas geeft. 

Bij Raadgevers Kuijkhoven adviseren we mondzorg professionals 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.

Robbie Kompleet
Robbie Kompleet is onze meest uitgebreide vorm van 
dienstverlening. Robbie regelt je financiële administratie, 
belastingen, verzekeringen, hypotheken, pensioen en geeft 
financieel advies. Alle financiële diensten in één concept 
verenigd.
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. 

Inzet met Zorg
Als ondernemer weet je hoe belangrijk het is dat je personeel 
gezond is en blijft. De wetgeving rondom verzuim en 
arbeidsongeschiktheid is complex en aan verandering 
onderhevig. Je kunt als praktiserend medicus onmogelijk van 
alles op de hoogte zijn. Daarom hebben wij alles wat met 
personeel te maken heeft samengebracht in Inzet met Zorg.
Inzet met Zorg heeft alles in huis om je onderneming 
optimaal te ondersteunen. Nog nooit waren alle diensten 
verenigd in één bedrijf. Nu wel. Inzet met Zorg is een 
arbodienst, regelt je loonadministratie en biedt P&O- en 
juridische ondersteuning. ImZ levert eerste hulp aan 
werkgevers en coördineert al het regelwerk.
www.inzetmetzorg.nl

‘Ik vind het leuk om met relaties 
doelen te stellen en deze samen 
waar te maken. Ik ben als adviseur 
gesprekspartner en denk mee. Mijn 
relaties zijn over het algemeen 
startende mondzorgers. Die 
staan regelmatig voor belangrijke 
beslissingen. Zo’n beslissing is een 
persoonlijke keuze en dus iedere 
keer weer anders. Daar hoort 
persoonlijk advies bij. Ik wil graag 
als sparringpartner alle vragen 
beantwoorden, zodat relaties zich 
volledig kunnen richten op hun 
kerntaak: zorg verlenen.’

Alexander Ahlers
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