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UW PARTNER
IN DE ZORG
Een abonnement op onze Module Zorg biedt u veel voordelen. U krijgt korting
op ons uurtarief en heeft een vaste contactpersoon die uw organisatie
kent. We verzorgen een workshop bij u op locatie over een thema dat voor u
belangrijk is. En wij houden u en uw team op de hoogte van de ontwikkelingen
in de zorg via onze nieuwsupdates en (ontbijt)bijeenkomsten.

Het zorgteam van Ten Holter Noordam advocaten is

U kiest welk abonnement het beste bij uw

uw partner in de zorg. De advocaten, ieder in zijn

organisatie past:

eigen specialisme, zijn op de hoogte van de wet- en
regelgeving en ontwikkelingen binnen de zorg. Wij
hebben jarenlange ervaring in de advisering van
zorgorganisaties, ziekenhuizen, GGZ- en welzijns
organisaties inclusief jeugdzorg en zorgverleners in
de eerste en tweede lijn. Daarnaast werken wij
samen met verschillende partners in de zorg,
waardoor advisering op een breed vlak mogelijk is.
Kosten

Gereduceerd uurtarief
Bijpraatsessie
Workshop op locatie naar keuze
Workshops en ontbijtbijeenkomsten
Toegang tot Wwz in modellen

Module Zorg Basis € 500,- per jaar

Blogs en nieuwsupdates

Module Zorg Plus € 1200,- per jaar

Helpdesk

WWW.THNA.NL

Module

Module

Zorg Basis

Zorg Plus

ONS AANBOD VOOR U

UW CONTACTPERSONEN

Gereduceerd tarief

Toegang tot Wwz in modellen

Bij een abonnement op onze Module

Met de invoering van de Wet werk en

Zorg heeft u recht op een korting

zekerheid (Wwz) is het Nederlandse

van 5% op het uurtarief voor al uw

arbeidsrechtelijke landschap

juridische vragen.

ingrijpend veranderd. Wij geven u
online toegang tot alle modellen die

Bijpraatsessie

u nodig heeft, inclusief praktische

Wij komen graag bij u langs. Eén keer

tips!
DYMPHY SCHUURMAN

per jaar praten wij u bij. We bespreken
de ontwikkelingen binnen uw

Blogs en nieuwsupdates

organisatie en denken met u mee.

Op de hoogte blijven van actuele

Zo blijven we op de hoogte en

juridische ontwikkelingen in de zorg?

kunnen we u nog beter adviseren.

Wij informeren u graag via onze

schuurman@thna.nl
+ 31 (0)88 234 45 29
+ 31 (0)6 83 16 55 68

blogs en nieuwsupdates.
Workshop op locatie naar keuze
Wij verzorgen voor u een twee uur

Helpdesk

durende workshop. U bepaalt het

Kiest u voor de Module Zorg Plus?

thema én de locatie.

Dan kunt u ook gebruikmaken van
onze helpdesk. Tot één uur per

Workshops en

maand kunt u ons bellen of e-mailen

ontbijtbijeenkomsten

met al uw juridische vragen.

Wij organiseren regelmatig

Uw contactpersoon in het zorgteam

ontbijtbijeenkomsten en workshops

zorgt ervoor dat u antwoord krijgt

bij Ten Holter Noordam advocaten.

van een van onze zorgspecialisten.

SYLVIA WITKAMP
witkamp@thna.nl
+ 31 (0)88 234 45 42
+ 31 (0)6 13 13 81 48

Over nieuwe ontwikkelingen en
uiteenlopende zorggerelateerde
onderwerpen. Tijdens deze
bijeenkomsten behandelen we ook
vragen die u van tevoren kunt
doorgeven. Zo blijft u op de hoogte
van de relevante juridische
ontwikkelingen in de zorg.

ALEXANDRA VAN DEN EIJNDEN
eijnden@thna.nl
+ 31 (0)88 234 45 23
+ 31 (0)6 26 01 49 65

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Wij denken graag met u mee! Neem contact op met onze specialisten Zorg: Dymphy Schuurman,
Sylvia Witkamp of Alexandra van den Eijnden. Of kijk op www.thna.nl voor een gedetailleerd overzicht
van onze expertise op het gebied van de zorg.

Veerhaven 17
3016 CJ Rotterdam
Tel: +31 (0)88 234 45 00
Fax: +31 (0)88 234 45 99
info@thna.nl

WWW.THNA.NL

