Workshop Financiën SW bedrijf
Versterking van de regierol van gemeenten
Wilt u de regie voeren in de financiën van uw SW
bedrijf?
Welke scenario’s zijn er met de nieuwe participatiewet
mogelijk en welk financieel plaatje hoort bij die
verschillende mogelijkheden?

Eén ding is wel zeker:
De workshop Financiën SW bedrijf zal u buitengewoon
veel relevantie informatie bieden over de kosten van
het SW bedrijf, de re-integratie, de inkomensstromen
en de toekomstige budgetten.

Hebt u wel eens het idee dat u daartoe niet alle
details kent en wilt u graag helderheid hebben in de
middelen van Wsw en de toekomstige wetgeving?

Maar dat is niet het belangrijkste doel van de workshop.
Het maakt van u een sterke gesprekspartner die de
regie kan voeren!

Met deze workshop helpen wij u de financiële
prestaties en de rapportages van het SW-bedrijf te
lezen en beoordelen. Wij nemen u mee in de wereld
van de financiële huishouding van een SW-bedrijf en
spitsen dit interactief toe op uw eigen SW-bedrijf.

Het
seminar
is
specifiek
bedoeld
voor
beleidsmedewerkers, bestuurders, directeuren en
gemeentesecretarissen, hoofden van Sociale zaken en
Werkgelegenheid, HRM afdelingen en P&O-adviseurs.

U krijgt meer gevoel voor de cijfers en verklaringen.
En de workshop leert u de financiële prestaties van
het SW-bedrijf te benchmarken.
U krijgt tools om echt regie te voeren op Wsw en reintegratie.
Hierdoor wordt u een stevige gesprekspartner voor de
directie van uw SW-bedrijf. Dat betekent dat u helder
kunt communiceren over de richting en toekomst
van uw SW bedrijf. Kunt u anderen versterken in het
vinden van goede oplossingen?
Kiest u bewust voor het onderbrengen van de
werkzaamheden Wsw bij uw SW bedrijf? En welke
veranderingen komen er op het gebied van instroom,
beschut werken en re-integratie? Elke keuze heeft
een andere financieel plaatje. Welke mogelijkheden
horen bij welke verschillende financiële uitkomsten?

U kunt zich individueel inschrijven voor de workshop
op 4 april of u kunt deze inkopen voor u en uw
gemeentelijke collega’s. De workshop wordt dan
toegespitst op uw gemeente. (Er geldt dan bijzonder
tarief ).
Wilt u zich aanmelden?
De kosten voor de open inschrijving zijn 495,- euro
excl. btw. per persoon.
U kunt zich aanmelden via:
Email info@iroko.nl o.v.v. workshop Financiën en uw
gegevens. Of bel IROKO op 0182-303420 .
Meer informatie over de workshop?
Bel Peter van Nes (06-20114244)
De locatie van de workshop is op 4 april is:
Lichtschip Vessel 11, Wijnhaven Rotterdam

