
Consultancy

Advies en tips tijdens het opstarten of 
voeren van uw eigen praktijk kunnen erg 
welkom zijn wanneer u bepaalde belang-
rijke keuzes moet maken of tegen bedrijfs-
vraagstukken aanloopt. Health 4 Holland is 
ontstaan vanuit een praktijk voor fysiothe-
rapie en heeft meegewerkt aan de opstart 
en dagelijkse ondersteuning van meerdere 
praktijken en gezondheidscentra. We weten 
dus als geen ander hoe het is om zelf een 
praktijk op te starten of een praktijk door te 
ontwikkelen. Voor u kan deze ervaring van 
pas komen in iedere fase van uw praktijk of 
vergroting van uw netwerk.

Op het gebied van consultancy kunt u bij 
ons terecht voor:

Startersbegeleiding

Vanwege onze achtergrond en ervaring 
met het opstarten van een eigen praktijk, 
weten we wat het inhoudt om een eigen 
praktijk te beginnen. We bieden een stap-
voor-stap startersbegeleiding aan zodat u 
niets over het hoofd ziet en helpen u met 
de vragen die u heeft. Er komt veel kijken 
bij het opstarten van een eigen zorgprak-
tijk. De uiteenlopende zaken die geregeld 
moeten worden lopen uiteen van het in-
schrijven bij de Kamer van Koophandel, het 
inrichten van het pand, het afsluiten van 
bedrijfsverzekeringen tot het aanvragen 
van contracten bij zorgverzekeraars. Start 
u een praktijk waarbij direct medewerkers 
in dienst komen? Dan dient u bijvoorbeeld 
ook een arbodienstverleningscontract af te 
sluiten, verzuimverzekering aan te vragen 

en een loonadministratie in te richten. 
We kunnen ons goed voorstellen dat u niet 
weet waar u het beste kunt beginnen. 
Gelukkig hebben we inmiddels meerdere 
malen met dit bijltje gehakt en begeleiden wij 
u moeizaam door het proces heen. 

Ondernemingsplan

Wat zijn de doelen voor uzelf en uw nieuwe 
praktijk? Wat is uw toekomstbeeld voor de 
praktijk over bijvoorbeeld vijf of tien jaar? 
Hoe wilt u uw praktijk neerzetten en 
bekendheid vergaren in uw omgeving? 

Veel startende ondernemers hebben moeite 
met het schrijven van een ondernemings-
plan, maar willen wel graag een eigen 
praktijk starten. Wij kunnen voor uw praktijk 
meewerken aan het marktonderzoek, con-
currentieonderzoek en het opstellen van een 
financieel plan. Uw visie en doelen in combi-
natie met onze expertise zal een uitstekend 
startpunt zijn voor uw ondernemingsplan.  



Bedrijfsvoering

Ook de meer ervaren praktijkhouder kan te maken krijgen met lastige beslissingen 
of behoefte hebben aan advies. Soms kan een adviesgesprek verheldering bieden 
of één van onze diensten u ruimte geven voor meer tijd voor uw praktijkvoering 
en ondernemingsactiviteiten.

Praktijkscan

Een analyse van de huidige situatie van uw praktijk op één of meerdere onderwer-
pen kan een begin zijn voor het maken van vervolgstappen of het inslaan van een 
nieuwe richting. Onze praktijkscan is geschikt voor zowel de gehele praktijk als een 
specifiek onderdeel ervan.  

Contact
Heeft u interesse in onze bereikbaarheidsservice of wilt u graag vrijblijvend meer 
informatie ontvangen in een persoonlijk gesprek? 

U kunt ons telefonisch bereiken via
 073-2048363 of e-mailen via info@health4holland.nl  


