
Een sterke eerstelijnsgezondheidzorg is van groot belang in Nederland. Steeds meer eerstelijns zorgverleners

werken samen onder één dak, ook wel gezondheidscentrum genoemd. ABN AMRO, Van Ree accountants en

Wille Donker advocaten nemen u gezamenlijk mee in wat er komt kijken bij de opstart van een

gezondheidscentrum. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven. Zo bent u goed voorbereid.

Naast het delen van kennis en ervaring is er ook ruimte om uw plannen kenbaar te maken en collega’s te

ontmoeten. De avond wordt afgesloten door een ervaringsdeskundige uit het veld.

PROGRAMMA

19.00 uur Inloop en ontvangst met een broodje en drankje

19.20 uur Welkom door Van Ree Accountants

19.30 uur Waar stap ik in, wat moet ik weten | Van Ree Accountants

Samenwerkingsovereenkomsten en (juridische) structuren | Wille Donker Advocaten

Succesvol realiseren van een gezondheidscentrum | ABN AMRO Bank

21.00 uur Gastspreker: huisarts Van Wolfswinkel

21.25 uur Afsluiting en borrel

LOCATIE Wille Donker Advocaten | Leidse Schouw 2 | 2408 AE Alphen aan de Rijn

UITNODIGING 25 juni 2020
Verkennende fase naar een gezondheidscentrum; waar begin ik?

Waar stap ik in, wat moet ik weten
Van Ree Accountants en fiscaal
adviseurs ontzorgen diverse medische
praktijken. Huisartsen, tandartsen,
fysiotherapeuten en andere medici
maken gebruik van de dienstverlening
van Van Ree. Zoals zij zelf zeggen:
omdat Van Ree hun markt kent en met
vaste contactpersonen en korte lijnen
werkt. De persoonlijke benadering en
de heldere prijsafspraken worden zeer
gewaardeerd. Johan Arends praat u bij
over wat er op u afkomt en welke
stappen u kunt nemen bij het starten
van een gezondheidscentrum.

Samenwerkingsovereenkomsten en
(juridische) structuren
Wille Donker Advocaten is gevestigd in
Alphen aan den Rijn. Als specialist in
het ondernemingsrecht kan u hulp
worden geboden bij het beantwoorden
van de vraag: “Samen werken of
samenwerken?” Een (juridisch) goed
onderbouwde en afgewogen keuze
maken is belangrijk voor alle partijen.
Als specialist in het ondernemingsrecht
en kenner van de branche kan Wille
Donker Advocaten u helpen bij het
beantwoorden van deze vraag.

Succesvol realiseren van een
gezondheidscentrum
Onder invloed van de vele
veranderingen in de zorg zoeken
zorgverleners in toenemende mate de
samenwerking met andere zorg-
partijen. Door deze toegenomen
samenwerking binnen en buiten de
eerste lijn groeit de behoefte aan
meerdere zorgverleners met hun
praktijken onder één dak. Maarten den
Heijer en Els Hogenbirk, sector-
specialisten bij ABN AMRO, gidsen u
door de fasen heen die komen kijken bij
de realisatie van een gezondheids-
centrum.

Van harte welkom! Aanmelden via www.vanreeaccountants.nl/agenda


