Seminars op Maat: SOM Update

%%SALUTATION_DEAR%%
In het afgelopen jaar heeft SOM drie videoseminars georganiseerd. En de SOM seminars die
nog met een beperkt aantal deelnemers konden plaatsvinden in september zijn opgenomen.
Deze seminars kunt nog tot 31 januari 2021 terugkijken. Handig voor PE-verplichtingen.
Wij werken aan een aantal videoseminars die in de eerste maanden van 2021 zullen
plaatsvinden. Zoals op 18 februari 2021 het videoseminar:
"Innovatie in de samenwerking tussen woningcorporaties en de markt"
Wij wensen u alvast gezellige kerstdagen en een gezond, gelukkig en leerzaam 2021!
Met vriendelijke groet,
Wim Boonstra

Agenda
Op www.seminarsopmaat.nl vindt u veel informatie en ook verslagen van eerdere SOMseminars. Ook kunt u hier zien wie zich al voor de seminars hebben aangemeld.

18

Innovatie in de samenwerking tussen corporaties en de markt

FEB

3 PE - € 175

22

Terugkijken: Financieel Beleid Woningcorporaties

SEP

6 PE - € 200

17

Terugkijken: Huurbeleid en Betaalbaar Wonen

SEP

6 PE - € 200

15

Terugkijken: Actualiteit Control en Interne Beheersing

SEP

6 PE - € 200

08

Terugkijken: Opgaven en Middelen van de Corporatiesector

JUL

2 PE - € 95

03

Terugkijken: Innovaties in externe verantwoording bij woningcorporaties

JUN

2 PE - € 95

16

Terugkijken: Woningcorporaties tijdens de Coronacrisis

APR

2 PE - € 75

Meer informatie
SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling.
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs).
SOM seminars worden erkend voor de PE verplichtingen van Aedes en de VTW.
Deelnemers ontvangen na aanmelding een bevestiging. Snel daarna ontvangt u een link naar
de videostream en een persoonlijke code.
Ook ontvangt u de digitale syllabus. De factuur ontvangt u achteraf.
U kunt onze videoseminars desgewenst in delen bekijken.
Tijdens de seminars ontvangt u een geheime code. Na afloop vult u deze code in op het
evaluatieformulier. Tevens wordt er middels een logsysteem gevolgd wie wanneer kijkt.
Daarna ontvangt u van ons het certificaat met de PE Punten.
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www.seminarsopmaat.nl
Meld je aan voor SOM Seminars

MailingLijst PDF © Seminars op Maat  08 jan 2021  powered by MailingLijst

