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MENS&  maakt ondernemen makkelijker, omdat wij u helpen met de zakelijke kant van uw organisatie! 

 

 

 

Geachte mevrouw, meneer 

 

Een administratief medewerker in dienst nemen is behoorlijk kostbaar; een werkplek, een computer en 

andere secundaire verplichtingen zijn dan noodzakelijk. En zelf doen is lang niet altijd de beste oplossing. U 

besteedt uw kostbare tijd natuurlijk liever aan uw cliënten, dat begrijpen wij. MENS&administratie 

ondersteunt individuele beroepsbeoefenaren en kleine praktijken in de gezondheidszorg bij de financiële 

administratie. Wij vinden kwaliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke relatie belangrijk. 

 

MENS& administratie;  onbekend maar niet nieuw 

Wij bieden ondersteuning bij het voeren van de financiële administratie en geven advies om het maximale 

rendement uit uw organisatie te halen, dat doen wij al vele jaren bij verschillende beroepsgroepen in de 

zorg. Toch zijn wij voor u waarschijnlijk een onbekende. Dat komt omdat wij nu nog werkzaam zijn in de 

regio Utrecht. Maar binnenkort vestigen wij ons in Limburg.  

 

Specifieke kennis en persoonlijke benadering 

In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan in de eerstelijnszorg. Met name binnen de 

fysiotherapie. Wij kennen de wereld van de zorgverzekeraars. Het online verwerken van declaraties en 

retourinformatie via Vecozo is voor ons dan ook bekend terrein. Administratieve werkzaamheden waar u 

mogelijk tegenop ziet, nemen voor ons minder tijd in beslag omdat ze tot ons dagelijkse werk behoren.  

MENS&administratie is een kleine organisatie. Wij zijn daarom flexibel en toegankelijk. Korte lijnen en 

persoonlijk contact zorgen voor een constructieve samenwerking. Wij werken op locatie of online met 

programma’s als Intramed, Fysiomanager en Curasoft. Daarnaast hebben we ervaring met diverse 

boekhoudprogramma’s.  

 

Vrijblijvend persoonlijk advies? Neem contact met ons op! 

Op onze website www.mens-en.nl vindt u meer informatie. Maar echt kennismaken doen we graag in een 

persoonlijk gesprek. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Bel of mail ons dan voor 

een vrijblijvende afspraak, zodat we samen uw wensen en verwachtingen kunnen bespreken. Daarna is het 

aan u om te bepalen of MENS& de toegevoegde waarde voor uw bedrijf is.  

 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nicolle Gerrits-Vaes 

 

MENS& administratie 

Tel: 06 – 46074759 
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