WORKSHOP:
Lezen begroting
Veel cliëntenraden vinden het lezen en interpreteren van een begroting en jaarrekening lastig,
omdat dat niet hun dagelijks werk is. Waar moet je op letten en hoe kun je zien wat de relatie is
tussen die getallen en de plannen van de zorgaanbieder? Worden die plannen eigenlijk wel duidelijk?
Wat zijn de gevolgen voor de cliënt als deze begroting wordt vastgesteld?
In deze workshop:
•
Bekijken we een voorbeeld van een begroting
•
Kijken we naar hoe je de relatie tussen de cijfers en de gevolgen voor de zorg kunt vinden
•
Nemen we de belangrijkste financiële begrippen door, zodat de betekenis ervan duidelijk
wordt
Resultaat:
U weet hoe u een begroting moet lezen en beoordelen.
U weet hoe u vanuit het cliënten perspectief naar de begroting moet kijken.
U kunt uw taak als cliëntenraad nog beter uitvoeren.
Voor wie:
(Beginnende) (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere medezeggenschapsorganen
in de zorg. Ambtelijk secretarissen of cliëntenraad ondersteuners, klachtenfunctionarissen, managers,
bestuurders in de zorg. Andere belangstellenden.
Uw trainer:
Hans van Dinteren
Datum/tijdstip:
18 november 2019 van 13.00 – 15.00 uur
Locatie:
MFA De Poorten
Hasseltstraat 194
5046 LP Tilburg
013-4649210
www.contourdetwern.nl
Prijs:
€ 80,- voor BASIS lidmaatschap en voor niet-leden
Cliëntenraden met een PLUS of MAXI lidmaatschapspakket ontvangen korting conform de
overeenkomst 10% bij MAXI en 20% bij PLUS.
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Inschrijven:
U kunt zich aanmelden via de website of door een mail te sturen naar: academie@ncz.nl
Vermeld in de mail a.u.b.:
•
•
•
•
•
•
•
•

De naam en de datum van de workshop (Workshop Lezen begroting 18 november 2019)
Uw naam
Uw functie
De organisatie waarvoor u actief bent
De sector (welzijn, eerstelijns, ziekenhuis, VVT) waarin de organisatie zich bevindt
Indien van toepassing de locatie waarvoor u actief bent
Een factuuradres
Indien van toepassing een kostenplaats of kostenvermelding

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505
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