‘Verbetering van rendement en marktpositie
van uw dierenartspraktijk’

WORKSHOP
BEGROTING 2019
Er zijn maar weinig praktijken die jaarlijks een begroting maken. Daarmee bent u dus niet de enige. Toch is het een gemiste kans om uw strategie vorm te geven gedurende het jaar!
Zelfs januari is nog niet te laat om de begroting te maken. Het is een
essentieel onderdeel van een praktijk.
Deze interactieve workshop levert u de kennis en vaardigheden om uw
eigen praktijkbegroting voor het nieuwe jaar te maken. Bovendien helpen we u op weg met toepassing van dit instrument bij de aansturing
van uw team.

Plaats: ULP, Harmelen

Datum: 29 november 2018

Aanvang: 16:00 uur
Afsluiting: 20:00 uur

Tijdens de workshop op 29 november bespreken we de volgende
punten:
•
•
•
•
•
•

Minimaal aantal deelnemers: 9

Zin en onzin van een begroting.
Welke stappen zijn er nodig bij een begroting?
Wat is een zinvol format, passend bij uw praktijk?
Waarvoor gebruik je een begroting, wat doe je er mee?
Gebruik van benchmarkcijfers.
Hoe de discussie aanpakken in de praktijk – maatschap.

We doen dat stapsgewijs aan de hand van een herkenbare case.
De workshop is bedoeld voor praktijkmanagers en praktijkeigenaren en geschikt voor elk type praktijk. Het is een combinatie
van theorie en zelfwerkzaamheid. Na de workshop ben je in staat
om de begroting te maken voor je eigen praktijk, zodat je het
komende jaar meer grip hebt op het succes van jouw praktijk!
De workshop start om 16:00 uur en we sluiten af om 20:00 uur.
Ondertussen nemen we een warme hap.
Deelnemers krijgen 4 accreditatiepunten.

Maximaal aantal deelnemers: 18

Kosten: € 95,- excl. BTW
Inclusief warme hap

Mailen voor deelname:
Arjen.dijkstra@waardeinpraktijk.nl

Winand.kissels@waardeinpraktijk.nl
Of via website: www.waardeinpraktijk.nl
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