SEMINAR

INKOOP OP REIS IN
HET SOCIAAL DOMEIN
Wilt u ook meer grip op zorgkosten? Bent u op zoek naar
werkwijzen om relaties met zorgaanbieders te optimaliseren?
Bent u benieuwd hoe u uw inkoop binnen het sociaal domein
kunt professionaliseren?
De whitepaper 'Inkoop op reis in het sociaal domein' geeft
verfrissende inzichten en een toolbox met inkoopmethoden en instrumenten die meerwaarde genereren in het gemeentelijke
sociaal domein. Tijdens dit seminar delen de auteurs hun
ervaringen en presenteren zij de ontwikkelde tools op een
interactieve wijze, doorspekt met praktische voorbeelden.
Doelgroep: Directeuren sociaal domein, Directeuren
bedrijfsvoering, Beleidsmedewerkers, Inkopers sociaal domein,
Toegangsmedewerkers.
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:

Kasteel Croy - Croylaan 14 - Aarle Rixtel
16 november 2018
12.00 uur tot 18.00 uur
€ 395,- inclusief lunch, borrel en een
hardcopy van de nieuwste whitepaper.
Snelle beslissers die vóór 15 oktober aanmelden
betalen het gereduceerde tarief van: € 249,-

Aanmelden via info@f-fort.nl of 06-29415069
®
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QUICKSCAN
Wilt u binnen twee dagen een gericht advies hebben hoe u uw
inkoopfunctie binnen het sociaal domein kunt verbeteren? Bent u
benieuwd naar de wijze waarop u de gepresenteerde inkoopmethoden
en -instrumenten kunt toepassen in uw verbeteracties?
Om hier antwoord op te geven heeft F-Fort speciaal voor u
een 'quickscan inkoop sociaal domein' samengesteld.
Onze werkwijze:
Wij houden interviews op uw locatie (te plannen op 1 dag) met:
- Directeur sociaal domein
- Hoofd Toegang
- 1 Beleidsmedewerker
- 1 Inkoper
- eventueel een vijfde belanghebbende
Daarnaast vragen wij diverse documenten en data op. Op basis van
bovengenoemde gegevens maken wij de quickscan en ontvangt u
vervolgens van ons een beknopt en op maat gesneden advies op 2 A4tjes. Dit advies spreken we met u door.
Kosten: € 2.500,Indien u deelgenomen heeft aan het seminar, brengen wij de kosten
van het seminar volledig in mindering.
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