
Zorgactualiteiten
PwC’s Academy - helping people grow

www.pwc.nl/academy



Datum, locatie & tijd
2 december 2019 - PwC Utrecht 
16 januari 2020 - PwC Zwolle
23 januari 2020 - PwC Rotterdam
27 januari 2020 - PwC Eindhoven

Ontvangst op elke trainingsdag is
om 08.30 uur en het trainings-
programma eindigt om 16.15 uur 
met een netwerkborrel.

Kijk op onze website voor actuele 
informatie over data, locaties en 
trainingstijden. 

PE-uren
Deze training geeft recht
op 6 PE-uren/punten. Kijk 
op onze website voor
meer informatie.

Zorgactualiteiten
Goed voorbereid met onze jaarlijkse “APK” training 
voor de zorg. 

Graag kijken wij met u vooruit naar de jaarrekening van 2019 en de 
belangrijkste actuele ontwikkelingen in de zorg. Schrijf u in voor onze 
actualiteitensessie in december of januari. 

Ook dit jaar informeren wij u graag over de belangrijkste actuele ontwikkelingen in 
de zorg op het gebied van jaarverslaggeving en fiscaliteit. Als hot topic behandelen 
we de impact van de digitale transformatie op uw organisatie en uw processen. 
Verder komen de belangrijkste sectorontwikkelingen aan bod, bespreken we de 
nieuwe CAO’s en de verwerking hiervan in de jaarrekening. Ook gaan we in op het 
onderwerp fraude binnen organisaties en de updates over WNT en Horizontaal 
toezicht. 

Na afloop van deze sessie:
kent u de meest relevante wijzigingen in de jaarverslaggevingsregels voor
zorginstellingen;
heeft u inzicht in de relevante actuele ontwikkelingen in de fiscaliteit en de 
mogelijke gevolgen hiervan;
heeft u inzicht in de effecten van digitalisering op uw organisatie;
bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom IT en welke invloed dit 
heeft op uw bedrijfsvoering.
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Programma
08.30 – 09.00 uur   Ontvangst
09.00 – 09.15 uur   Introductie, voorstellen en afstemmen verwachtingen
09.15 – 10.30 uur   Jaarrekeningactualiteiten 
10.30 – 10.45 uur   Koffiepauze
10.45 – 12.00 uur   Vervolg Jaarrekeningactualiteiten
12.00 – 12.45 uur   Lunch
12.45 – 14.45 uur   De effecten van digitalisering op uw organisatie
14.45 – 15.00 uur   Koffiepauze
15.00 – 16.00 uur   Update fiscaliteiten
16.00 – 16.15 uur   Evaluatie en afsluiting
16.15 uur   Netwerkborrel

Voor wie
Deze training is bedoeld voor controllers, HEAD’s, financieel directeuren, 
administrateurs en medewerkers planning & control van zorginstellingen en een ieder 
die betrokken is bij het opstellen van jaarrekeningen van zorginstellingen. 

Trainers 
De training wordt gegeven door vak- en sectorspecialisten uit de brede sectorgroep 
gezondheidszorg van PwC.

Investering
De kosten van de training bedragen € 675,-, vrijgesteld van btw. Dit bedrag is 
inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende netwerkborrel. 

Aanmelden
Voor uw aanmelding en meer informatie verwijzen wij u naar onze website. Contact

PwC’s Academy
Tel: 088 792 8670
E-mail: pwc-academy@nl.pwc.com
Website: www.pwc.nl/academy



© 2019 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). © 2019 Executive Academy VOF (KvK 50302027). Alle 
rechten voorbehouden. PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke 
aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie.


