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VOOR HET RUNNEN VAN EEN PRAKTIJK HEB 
JE ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN NODIG. 
DEZE RUBRIEK HELPT JE OP WEG. DIT KEER 
MET TIPS VOOR SLIM ONDERNEMEN. 

J
elmer van Veenendaal werkt tien 

jaar als adviseur bij het financiële 

advieskantoor Sikking Advies en is 

gespecialiseerd in het advies aan 

verloskundigen en tandartsen. Daarnaast geeft 

hij workshops over de zakelijke kant van het 

vak op de academie Verloskunde in Amster-

dam. Het valt hem op dat verloskundigen vaak 

een gebrek aan overzicht ervaren wanneer 

ze na hun studie als waarnemer beginnen 

of besluiten een eigen praktijk te starten. 

‘Als je net begint, moet je – zowel als starter 

als beginnend mede-praktijkhouder – veel 

praktische zaken regelen,’ licht Jelmer toe. 

‘Als waarnemer moet je je bijvoorbeeld 

 inschrijven bij de KvK, je BIG-registratie en 

waarneemcontract regelen. Bij een starten-

de praktijk moet je weer aan andere belang-

rijke zaken denken.

Liefde voor het vak
Volgens Jelmer is er niet zoiets als een 

 ‘standaardcontract’. ‘Als starter is het bijvoor-

beeld belangrijk om goed te kijken waar je je 

handtekening onder zet. Onlangs nog bege-

leidde ik een verloskundige die als waarnemer 

ging werken en van de praktijkhouder een 

contract kreeg met een versie uit 2011,’ 
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Goede zorg verlenen aan zwangere vrouwen én een 
praktijk runnen: het zijn twee compleet verschillende banen. 

Waar lopen verloskundigen nu eigenlijk tegenaan en hoe 
kunnen eventuele toekomstige missers worden voorkomen? 

Een speedsessie slim zakendoen.   

Slim
zakendoen



55
            De 
Verloskundige

 vertelt Jelmer. ‘Dat kan echt niet, want de 

wetgeving van toen is inmiddels veranderd.’

Kijk ook altijd naar je opzegtermijn, is zijn advies. 

‘Op dit moment zijn er heel weinig waarnemers 

te vinden. Stel dat je het niet naar je zin hebt 

in de praktijk en je hebt geen opzegmogelijk-

heid, dan kan de opdrachtgever zeggen dat 

je gewoon moet blijven zitten. Ik zie dat veel 

verloskundigen hun handtekening onder 

 contracten zetten zonder dat ze precies 

 weten wat ze tekenen. Ze houden superveel 

van hun vak, maar begrip van en inzicht in 

contracten, administratie en belastingzaken 

is niet altijd hun forte.’ Voor verloskundigen 

die een eigen praktijk gaan starten, is het 

 volgens Jelmer van groot belang te zorgen 

dat je een contract afsluit met de grootste 

zorgverzekeraars in de buurt.

Vergoeding
Volgens Jelmer kunnen waarnemend 

 verloskundigen die bij een praktijkhouder 

werken bewuster omgaan met de onder-

bouwing van hun diensten en tarieven. 

‘Elk jaar wordt de vergoeding van de zorg-

eenheden door de Nederlandse Zorg-

autoriteit aangepast. Dat is wat grotendeels 

de omzet in een praktijk bepaalt. Het is goed 

om periodiek naar jouw rol in de praktijk te 

 kijken. Misschien ben je echo’s gaan doen 

en heb je een meerwaarde voor de praktijk 

gekregen, dan is het belangrijk dat er een 

aanpassing komt op je vergoedingen. Wat ik 

verloskundigen wil meegeven, is dat ze zelf 

inzien wat ze waard zijn in de praktijk.’

Het leukste aan zijn vak? ‘De persoonlijke 

band die ik met mijn relaties opbouw. De kracht 

van verloskundigen is – in mijn optiek – dat 

ze goed naar hun gevoel kunnen luisteren. 

Ze weten vaak heel goed waar hun talent wél 

en niet ligt, en communiceren daar heel open 

over. Door de goedaardige natuur van de 

 verloskundigen vertrouwen ze erop dat 

 bijvoorbeeld een bepaald tarief of contract 

wel in orde zal zijn. Laat je goed adviseren en 

stel vooral alle vragen die je hebt.’

TOP 5 
ZAKELIJKE ADVIEZEN VOOR 
VERLOSKUNDIGEN VAN JELMER:

→ 1. Zoek een adviseur waar je een klik mee hebt

  Gaat er een keer echt iets mis, dan wil je hulp krijgen van iemand die jou en jouw 

situatie kent en begrijpt.  

→  2. Neem voldoende tijd voor het inrichten van jouw bedrijf als zelfstandig 

verloskundige

  Wanneer je overweegt om als zelfstandige te gaan werken, neem dan voldoende tijd 

om bewuste keuzes te maken en laat je adviseren.

→ 3. Onderschat de administratie en belastingaangifte niet

  Zet je administratie goed op en houdt het maandelijks bij. Dat zorgt voor minder 

stress en minder tijd als je de stukken moet aanleveren.  

→ 4. Laat je contract en tarieven controleren

  De wet– en regelgeving verandert continu. Zorg dat je met de juiste versie model-

overeenkomst werkt. Sluiten jouw tarieven aan bij jouw situatie en die van de praktijk?

→ 5. Zorg voor balans in je leven

  Bij het zorgen voor anderen, hoort ook het zorgen voor jezelf. Verzamel de juiste 

mensen om je heen bij wie je een goed gevoel hebt en bij wie je je verhaal kwijt kunt.


