


We ondernemen het samen  
Een medisch beroep kies je niet zomaar. Je vak dat is je leven, want    
mensen helpen doe je graag. Je bent ook zelfstandig ondernemer,        
met alle bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Dat is soms            
lastig combineren. Dan kun je wel wat hulp gebruiken.   

 

 

‘Voor goed advies moet je vooruit kijken. Dan is het belangrijk dat je iemand goed kent.  
Daarom is persoonlijk contact in onze dienstverlening zo belangrijk. Jouw wensen, plannen 
en mogelijkheden staan centraal. Daar bouwen wij ons advies omheen.  
Samen met Robbie Kompleet kunnen wij nog meer toegevoegde waarde bieden. Dan heb je 
een full-service bureau achter je staan. Dat is full-service hulp!’ 
 

Jelmer van Veenendaal, adviseur voor verloskundigen 

Waarom Sikking Advies? 

Als medicus leef je een ander leven dan de meeste mensen. De 
ervaring leert ons dat de praktijk vaak ingewikkeld in elkaar zit. 
Als je zoveel moet regelen wil je duidelijkheid. Wij begrijpen dat. 
Daarnaast wil je niet alleen advies, je wilt iemand die je daad-
werkelijk helpt.  
 

 Wat moet je nu wel en wat hoef je niet te verzekeren 

 Hoe zit dat met zelfstandigheid 

 Hoe zit het met zwangerschapsverlof 

 Goodwill? Wat is dat en hoe werkt dat 

 Kun je al een huis kopen 

Hulp waar je hulp bij wilt 

Je hebt een mooi beroep, maar het is ook een beroep dat veel 
van je vraagt. Wij kennen de praktijk van binnen en van buiten 
en lopen voorop in de ontwikkelingen op ons eigen vakgebied. 
Zodoende weten we precies wat je wanneer moet verzekeren 
of financieren en voor hoeveel.  

We staan je bij in onderhandelingen, bij arbeidsongeschiktheid 
en bij de invulling van je rol als ZZP-er. Omdat we ook juristen, 
P&O en financieel planners in huis hebben, bedienen we je zo 
breed mogelijk.   

Maak kennis met de oplossingen van Sikking Advies. Bel voor 
een gratis gesprek. 



ga voor meer informatie naar sikkingadvies.nl  

Hoe werken wij 

Je kunt bij ons rekenen op een betrokken begeleiding en      
deskundige adviezen. Op financieel, fiscaal, juridisch en          
verzekeringstechnisch gebied. Daarnaast begeleiden wij je   
tijdens je waarneemperiode, bij de vestiging van jouw praktijk 
of loondienstverband.  

Uiteraard vormen je beroepssituatie en professionele vooruit-
zichten de uitgangspunten van onze advisering en begeleiding, 
maar wij nemen daarbij ook nadrukkelijk je situatie als              
privépersoon mee.  

Robbie Kompleet 

Robbie Kompleet is onze meest uitgebreide vorm van dienst-
verlening. Robbie regelt je financiële administratie, belastingen 
en geeft fiscaal advies. Diensten waar 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 op 
www.robbiekompleet.nl. 

http://www.sikkingadvies.nl
http://www.robbiekompleet.nl


Advies dat past 

Ook op zoek naar een adviseur die meedenkt? Neem dan 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.  

Wie zijn wij? 

Sikking Advies is gespecialiseerd in het 
adviseren van paramedici, met name 
verloskundigen en fysiotherapeuten.  Dit 
doen wij al sinds 1970. Als onafhankelijk 
kantoor bieden wij  advies op maat voor 
een redelijke prijs.  

Over het algemeen ontmoeten wij onze 
relaties al tijdens hun opleiding.  Dat is 
een goed moment om te praten over 
wat er  bij komt kijken als je gaat werken.  
Wij bouwen graag een langdurige      
samenwerking op.  Zo volgen wij onze 
relaties gedurende hun gehele carrière 
en daarna.  

Actieve begeleiding 

Voor de verschillende fases in je carrière 
hebben wij verschillende modules. Je 
hebt niet altijd even veel advies en hulp 
nodig. 

De Waarneem Coach 

Voor een bescheiden bedrag per maand 
helpen we je met die zaken waarbij je 
onze hulp wilt. Dan kun je de vragen 
stellen die je hebt.  

Zo wil je bijvoorbeeld een contract laten 
beoordelen, advies over en een analyse 
van jouw waarneemtarief, een maximale 
hypotheekberekening, een begroting 
laten maken of een lening voor een auto. 
Het kan allemaal.  

De Praktijk Coach 

Onze Praktijk Coach is voor paramedici 
met een eigen praktijk. Je krijgt dan 
meer adviesuren, omdat de behoefte 
aan hulp en advies groter is.  

Denk maar eens aan conflictbemiddeling, 
juridisch advies en een gezonde             
financiële planning.  

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 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 het toetreden in 
een maatschap of aan het starten van 
een eigen praktijk. Misschien wil je ver-
huizen naar je droomhuis en heb je een 
hypotheek nodig. Of wil je een uitgebrei-
de 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.  

Jouw adviseurs 

 

Adviseur buiten 

Rowena Turk 

rowena@sikkingadvies.nl 
06 834 907 73 

 

Marcel Sikking 

marcel@sikkingadvies.nl 
06 225 232 23 

 

Mike Huisman 

mike@sikkingadvies.nl 
030 252 66 55 

 

Jelmer van Veenendaal 
jelmer@sikkingadvies.nl 
06 835 246 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres 

Wilhelminalaan 1 

3732 GJ De Bilt 

030 252 66 55 

info@sikkingadvies.nl  
www.sikkingadvies.nl 
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