
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassingen Registratie RSC per 1 januari 2023 

Ook wij ontkomen helaas niet aan de inflatie en hogere kosten. Leveranciers en andere 

partijen waar we mee samenwerken verhogen de prijzen met soms wel meer dan 10%. Wij 

gaan niet alle kosten doorbelasten aan jou als deelnemer. Wij hebben dit gelukkig kunnen 

beperken tot een verhoging van ongeveer 5%. 

 
 
 
 
 
 
 

     Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. 
     *) Uitgebreid en ZZP registraties wederom incl. gratis 2 dagdelen kennissessies en eventuele 
          korting op VeReFi Uitgebreid abonnement. 

 

Het nieuwe kennis-verrijkingsprogramma (bijscholing) 2023 
Ook in 2023 streven we er namens de faculteiten naar interessante kennis-
verrijkingsprogramma’s op te stellen. Dit jaar is ook jullie input meegenomen vanuit de enquête 
van juni 2022. Jullie gaven o.a. aan de voorkeur te hebben voor meer online sessies. Een online 
sessie van 1 dagdeel is goed voor 3 PE punten en een live sessie van 2 dagdelen is goed voor 6 
PE punten.  
 
 
 
 

 

Beste deelnemers RSC, 
 

Wat een jaar is het geweest. Van een mooi jaarcongres tot en met het onlangs gepubliceerde 
artikel over de aanbevelingen vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers. Veel dank voor jullie 

reacties en steun hierop. In deze nieuwsbrief geven we graag een korte toelichting over de 
aanpassingen van de registraties 2023 en gaan we in op het nieuwe kennis-verrijkingsprogramma 

(bijscholing). 
 

Nieuwe prijzen per registratievorm per 1 januari 2023: 
▪ Basis  € 175,- 
▪ Nieuwsbrief € 245,- 
▪ Uitgebreid* € 450,- 
▪ ZZP*  € 625,- 

 

https://www.register-rsc.nl/rsc-doet-dringende-aanbevelingen-bij-vereenvoudigde-wia-beoordeling-60-plus/


 
 

Je hebt bij Uitgebreid en ZZP registratie de mogelijkheid je gratis per 
registratieperiode in te schrijven voor: 

 

▪ 2x een dagdeel online of; 
▪ 1x een livesessie op locatie.  

Online kennissessies 2023 - 1 dagdeel 

Alcohol, drugs, medicijnen, gamen of gok problematiek en/of verslaving 

Beoordeling van arbeidsdeskundige rapportages 

Casemanagement bij psychisch verzuim 

Actualiteiten Sociale Zekerheid 

WIA en WIA Casemanagement  

Praktische tips voor Bezwaar en Beroep  

Duurzaam presteren, snelle plaatsing in passende arbeid 

Voorkom overbelasting of verzuim bij mantelzorgers 

Kanker op de Werkvloer 

Kabinetsplannen WIA en de vereenvoudigde WIA-keuring voor 60-plussers 

Van verzuimreductie naar vitaal leiderschap 

Omgaan met Rouw 
 

Live kennissessies 2023 op locatie- 2 dagdelen 

Alles draait om werk’: hoe voer je het gesprek over werk?  

Masterclass Kennis van de FML en taak/functie-analyse  

Controle premiebeschikking werkhervattingskas  

Praktisch aan de slag met duurzaam presteren; sleutel bij preventie en re-integratie 

 
Natuurlijk is dit niet in beton gegoten. Bekijk onder bijscholingen het actuele aanbod. Het 
aangeboden programma met kennissessies wordt regelmatig vernieuwd. Je kan ook zelf 

onderwerpen aandragen, meelezen of mee helpen ontwikkelen via de faculteiten.   
 

Besteed je inbegrepen dagdelen binnen 1 registratiejaar 
Bij Uitgebreid en ZZP registraties zijn 2 dagdelen kennissessies inbegrepen. In 2023 verandert 
dat niet. We willen je er graag nogmaals op wijzen dat je deze “gratis” dagdelen binnen je 
registratieperiode moet hebben geboekt. Wanneer je registratie automatisch verlengt, dan 
start je nieuwe registratieperiode. De nog openstaande tegoeden uit de vorige periode komen 
dan te vervallen. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingangsdatum en al geboekte kennissessies voor in 2023 
Het kan zijn dat je al een online of een live kennissessie in 2022 geboekt hebt die plaatsvindt in 
2023. LET OP: dit is dan al tegen het nieuwe tarief: 

▪ Heb je geboekt met een inbegrepen “gratis” dagdeel in je registratie, dan heeft dat geen 
consequenties voor je; 

▪ Heb je geboekt in 2022 voor eigen rekening omdat je “gratis” dagdelen op zijn. De 
reguliere prijzen in 2023 zijn voor een online kennissessie van 1 dagdeel € 199,- ex btw 
en voor een live kennissessie van 2 dagdelen € 449,- ex btw. Voor deze boekingen krijg 
je een factuur van CS-opleidingen. 

https://www.register-rsc.nl/bijscholingen/
https://www.register-rsc.nl/rsc/faculteiten/


 
 
De reguliere annuleringsvoorwaarden zijn wederom van toepassing in 2023. Voor de “gratis 

bijscholing” zie de website van het RSC. Voor de extra bijscholing bij CS-opleidingen, zie de 
algemene voorwaarden op website van CS-opleidingen.  
 

Tenslotte, 
 
Op 5 april 2023 organiseren we weer het RSC-jaarcongres. Zet deze datum al in je agenda.   
Ik wil jullie, ook namens het bestuur, hele fijne kerstdagen toewensen en natuurlijk een mooi en 
sprankelend 2023.  

 
Namens het gehele bestuur RSC, 
Voorzitter RSC, 
Gaston Merckelbagh 
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