
Roelvink Advocaten is dé 
specialist voor personeelsvraag- 

stukken in uw organisatie. 
Wij adviseren en begeleiden 

organisaties op het terrein 
van arbeids-, onderwijs- en 

ambtenarenrecht. Onze 
gespecialiseerde advocaten 

hebben veel ervaring in procederen, 
onderhandelen, adviseren en trainen. 

Uw expert TIJDENS 
dienstverband 



Werkgever? 
U kunt bij 
ons terecht

Het terrein van arbeids-, onderwijs- en 
ambtenarenrecht is complex, kent veel haken & 
ogen en wijzigt ook nog ‘ns voortdurend. 
Wij kennen deze wet en regelgeving op ons 
duimpje, inclusief alle laatste wijzigingen. 
U kunt vertrouwen op onze deskundigheid. 
Dat geeft rust.

Heeft u een vraag of probleem? 
Direct onze expertise inschakelen scheelt u tijd, 
geld en zorgen. 

Wij brengen omvang & oorzaak van het  
probleem helder in beeld, evenals alle even- 
tuele gevolgen én de oplossingen daarvoor.  
Dat doen we snel ook. Met ons advies kunt u 
een weloverwogen keuze maken. Vervolgens 
halen we er linksom of rechtsom het beste voor 
u uit. U bent in veilige handen. U heeft direct 
contact met uw eigen advocaat en kunt altijd 
bij hem of haar terecht.

Of het nu om procederen, onderhandelen of 
adviseren gaat: het is een kolfje naar ons hand. 
We zetten datgene in wat voor u het beste  
resultaat haalt. Voor nu én voor de toekomst. 
Tegelijkertijd helpen we u & uw organisatie  
om problemen voortaan te voorkomen of  
beheersen. Daarom geven we ook trainingen. 



We dragen graag kennis en kunde over, daar 
heeft uw organisatie baat bij. Het is ook onze 
filosofie. We willen graag dat uw organisatie 
er beter van wordt dat u ons heeft ingehuurd. 
Roelvink Advocaten biedt op maat gesneden 
workshops; afgestemd op de vraag en behoefte 
van úw organisatie. 

Zo geven we onder meer workshops over:
• dossiermanagement
• juridische actualiteiten
• Harvard-methode van onderhandelen

Heeft u een conflict en houdt u graag zelf het 
heft in handen? Dan is mediation mogelijk de 
keuze voor u. Wij hebben er al jarenlang goede 
ervaring mee en lichten de methode graag toe.

Roelvink 
Advocaten 
met recht 
veelzijdig.



Twee experts, één aanbod 
In uw belang werken we samen met Vinna, dat 
onderwijsinstellingen en overheid adviseert en 
begeleidt op het gebied van eigenrisicodrager-
schap. De jurisprudentie op dit gebied is voor- 
namelijk ontstaan door procedures van Vinna. 

Vinna ondersteunt bij dossiermanagement, 
re-integratietaken & kostenbeheersing en  
controleert uitkeringsinstanties. Het bedrijf is 
dé juridische dienstverlener na einde dienst-
verband. Samen hebben we dus een sluitend 
aanbod voor al uw personeelsvraagstukken.

Uw expert TIJDENS 
dienstverband 

Belangstelling? 
Neem vrijblijvend contact op via
info@roelvinkadvocaten.nl
0594 58 01 53 
www.roelvinkadvocaten.nl


