VCSW Training
Update je kennis en betaal nooit meer teveel
Voor iedereen die zijn of haar kennis van de sociale wetgeving wil verdiepen en updaten,
bieden wij een brede kennistraining aan. In deze training wordt aan de hand van verschillende
praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt welke regelingen er van toepassing (kunnen) zijn op
uw personeelsbestand en hoe u deze op een juiste manier in de salarisadministratie verwerkt.

Deze training is NIRPA geaccrediteerd. Dit betekent dat u voor deze training NIRPA-punten
kunt halen.

VCSW Training
Alles wat u moet weten over de sociale wetgeving
in één interactieve kennissessie

Controle op sociale afdrachten
In deze training komen aan bod:

ACTUEEL

Actuele regelingen sociale wetgeving

Toekomstige wijzigingen sociale wetgeving

Urgentie en consequenties van wetswijzigingen

TIPS

Tips om uw organisatie optimaal af te stemmen
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Kennisdelen op maat
Deze training wordt op maat gemaakt, al naar gelang de kennisbehoefte die in uw organisatie aanwezig is. Onze accountmanager stelt in samenspraak met u af op welke onderwerpen
een extra verdiepingsslag moet komen. Hiervoor wordt een persoonlijke of telefonische
afspraak gemaakt.

Uiteraard kunnen wij op voorhand of ter plekke via interactie met uw werknemers specifieke
praktijkcases uit uw organisatie in de training integreren. Geeft u dit tijdig aan bij de accountmanager zodat onze trainer daar rekening mee kan houden.

Na deze training:
•

Weet u welke regelingen binnen de sociale wetgeving er zijn

•

Weet u op welke wetswijzigingen u tijdig moet anticiperen

•

Kunt u goed inschatten in hoeverre jullie salarisadministratie
op orde is

•

Bent u zelf in staat om nieuwe werknemers te inventariseren

•

Weet u precies hoe u premievoordelen kunt aanvragen

•

Kunt u zelf correcties doorvoeren in uw salarisadministratie
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Prijsopgave
Voor een exclusieve training op locatie betaalt u € 1.250 excl. btw.
U mag dan zelf weten met hoeveel werknemers u aan deze training
deelneemt.
De training duurt ongeveer 3 tot 4 uur (inclusief pauze).

Deze training sluit bij u aan wanneer u:
•

Verantwoordelijk bent voor personeel en salarisadministratie

•

Een beleidsplan aan het ontwikkelen bent omtrent werving

•

Een integrale aanpak van sociale wetgeving binnen uw organisatie wilt implementeren

•

Een volwaardige gesprekspartner wilt zijn voor collega’s

•

Een sterke kennisbasis wilt leggen op het gebied van sociale wetgeving of u hierin wilt
doorontwikkelen
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Wilt u meer weten?
Maak een vrijblijvende afspraak

Bel of mail ons
+31 (0)70 20 45 000 | info@vcsw.nl

VCSW B.V.
Laan van Nieuw Oost Indië 14
2593 BT Den Haag

Volg ons ook op:
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