Uitnodiging:
Nationale Bijscholingsdag administratie Wmo/Jeugd
Werkt u bij een gemeente in een administratieve functie
binnen de Wmo en/of Jeugdwet? Dan wilt u deze
Nationale Bijscholingsdag niet missen! Het Sociaal
Domein ontwikkelt zich in een razendsnel tempo. Als
medewerker administratie Wmo/Jeugd vervult u een
belangrijke rol in de uitvoering. Om uw werk gedegen en
efficiënt te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u op
de hoogte bent én blijft van alle ontwikkelingen. Deze
Nationale Bijscholingsdag vindt daarom jaarlijks plaats.
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Keuze uit negen workshops

Programma met belangrijke informatie

Praktische zaken

Gun uzelf en uw collega’s een dag waarin u als
medewerker administratie Wmo/Jeugd in het zonnetje
wordt gezet en informatie ontvangt over belangrijke
onderwerpen die spelen binnen uw vakgebied. U kunt
kiezen uit verschillende workshops die aansluiten bij
diverse interesses en vaardigheden.

Wanneer: donderdag 3 november 2022
Hoe laat: Inloop vanaf 09:00, start 09:30 tot 16:00 uur
Waar: Rigtersbleek Zandvoort 10, 7521 BE te ENSCHEDE

Programma
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Opening en introductie van het onderwerp
Energizer om de dag te beginnen!
Workshopronde
Pauze inclusief uitgebreide lunch
Presentatie Zorginstituut Nederland over
ontwikkeling iStandaarden en toekomstige
informatievoorziening
Workshopronde
Quiz over privacy
Afsluiting met terugblik op de dag
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Inzicht in je eigen werkproces
PGB 2.0
Jobcraften, maak je eigen droombaan
Weerstand, wat houdt je tegen?
Tips & tricks Suite4SD/Suite4SR
Tips & tricks ZorgNed
Tips & tricks MensCentraal/PDC
Tips & tricks Gidso
Releaseproces en ontwikkeling iWmo, iJw en iEb

Het adres heeft een ruime mogelijkheid tot gratis parkeren.
Ook is de locatie vanaf het NS station goed te bereiken via
buslijn 1. U ontvangt voorafgaand per mail een
routebeschrijving.
Kosten: € 95,- all-in (geheel verzorgde dag met workshops
inclusief koffie/thee en uitgebreide lunch)

Deelname
Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan aan via de
aanmeldlink op onze website.
Door uw inschrijving voor de Nationale Bijscholingsdag
gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

