Helpt regievoeren en financieren in het sociale domein



HOE WERKT DE GEMEENTE?
DE MASTERCLASS VOOR DE PROFESSIONAL IN
WONEN, ZORG EN WELZI JN DIE EFFECTIEF
INVLOED WIL UITOEFEN EN OP BELEID EN
FINANCIEN VAN DE GEMEENTE .



Kennis van beïnvloedingskansen naar de
gemeente in relatie tot het eigen werk;
Een aanzet tot een plan van aanpak om in
de organisatie uit te werken.

VOOR WIE IS DE MASTERCLASS?
Voor iedere bestuurder, manager en
professional die effectief de
gemeente wil beïnvloeden. De
masterclass komt op maat voor de
functie in de organisatie zelf, zodat
dat inhoud ervan optimaal aansluit.

INVESTERING

WAAROM EEN MASTERCLA SS ‘HOE
WERKT DE GEMEENTE?’
De gemeente is verantwoordelijk voor veel nieuwe
taken op het gebied van wonen, zorg, welzijn. Het
is van het grootste belang dat professionals –
bestuur, management, medewerkers de gemeente
kunnen beïnvloeden. Met als doel om plannen,
beslissingen of financiële
keuzes te veranderen voor
het doel van de organisatie.
Deze workshop van
RegieAdvies helpt daarbij en
zorgt ervoor dat medewerkers in wonen, zorg en
welzijn regie blijven voeren in hun werk en de
financiering daarvan.

WAT HEB JE AAN DE MASTERCLASS?
De masterclass ‘Hoe werkt de gemeente’ van
RegieAdvies is in de praktijk ontwikkelt samen met
wonen, zorg, welzijnsorganisaties en gemeenten.
Na het volgen van de masterclass heeft u:


Inzicht in de organisatie, werkwijze, en
financiering van de gemeente;

De masterclass bedraagt 2,5 uur waarin de
deelnemers interactief kennis verwerven. De
deelnemers gaan daarna zelf aan de slag met het
geleerde en een werkplan. Daarnaast biedt
RegieAdvies aanvullende ondersteuning in de
praktijk door de train-de-trainer aanpak.

OOK EFFECTIEVER GEMEENTEBELEID EN
-FINANCIEN BEÏNVLOEDEN?
Neem dan vrijblijvend contact op met Inge van
Dommelen van RegieAdvies, www.regieadvies.nl,
ingevandommelen@regieadvies.nl, 06 38302925.

WAAROM REGIEADVIES?
RegieAdvies kent de praktijk van gemeente,
wonen, zorg en welzijn vanuit zowel de werkvloer
als de bestuurskamer. Hierdoor kan zij mensen,
onderwerpen en organisaties op verschillende
niveaus aan elkaar verbinden. Dit levert effectieve
relaties op die leiden tot innovatieve
dienstverlening tegen een scherpe prijs.

