OOSTWERK
administratief bedrijf

Vestigingen

Ook voor verenigingen
en stichtingen!
Uw ledenadministratie laten verzorgen?
Behoefte aan ondersteuning bij andere
administratieve werkzaamheden?
Oostwerk is er ook voor u. Wij nemen graag de administratieve taken van u over. We kunnen voor u de boekhouding, de ledenadministratie en de betaling van de
contributie verzorgen tegen aantrekkelijke tarieven.
Ook voor andere administratieve diensten kunt u bij

Meer weten

Ondernemerscentrum H164

Neem contact op met Oostwerk en vraag

Enschedesestraat 164

geheel vrijblijvend naar de mogelijkhe-

7552 CL Hengelo

den. Ook voor een afspraak of financiële

(074) 241 5141
www.oostwerk.nl
info@oostwerk.nl

en administratieve vragen kunt u altijd
bij ons terecht.

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur

Adviespunt voor Ondernemen
Loopbaanplein Oost Achterhoek
Burg. Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk
Dinsdag, woensdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur

ons terecht. Onze diensten vindt u in deze folder.
Wij horen graag van u waar u behoefte aan heeft binnen
uw vereniging of stichting en passen onze aanbieding
daar op aan. Neem geheel vrijblijvend contact met ons
op om de mogelijkheden te bespreken.

partner in administratie

partner in administratie

Wat kan Oostwerk voor u betekenen?
Oostwerk werkt!

Oostwerk administratief bedrijf is een full service organisatie
Uw administratie of belastingaangiftes laten verzorgen?
Behoefte aan financiële

bedrijven verzorgt.

Tegelijkertijd maatschappelijk

Onze klant staat centraal. Wij leveren maatwerk en

verantwoord ondernemen?

passen ons aanbod graag aan op uw specifieke wensen.

het goede adres.

> Financiële begeleiding en trainingen

> Aanvullende administratieve klussen

ondernemer. Het vergroot uw eigen inzicht in uw bedrijf

De financiële adviseurs van Oostwerk gaan graag met u

Geen enkele administratieve vraag of klus is Oostwerk te

en op basis van de cijfers kunt u uw organisatie sturen.

in gesprek. Met al uw vragen over administratie, aangifte

gek. Zo kunnen wij u ondersteunen bij de digitalisering

Oostwerk neemt graag uw administratieve en fiscale

en bijbehorende regelingen kunt u bij ons terecht.

van uw administratie of bij de overgang naar een ander

zaken voor haar rekening, zodat u zich kunt richten op

Ook kunnen wij u begeleiden bij het op orde brengen

boekhoudsysteem. Bent u op zoek naar een administra-

uw kerntaken en kunt doen waar u goed in bent.

van uw financiën.

tieve medewerker voor uw organisatie? Oostwerk deta-

Wij kunnen de volgende diensten voor u verzorgen:

én sociale onderneming die administratieve diensten voor

begeleiding en training?

Dan bent u bij Oostwerk aan

Een goede administratie is van groot belang voor u als

Voor elke vraag op administratief gebied kunt u bij ons
terecht. Onze ervaren boekhouders en adviseurs staan
voor u klaar.

Wij zijn oprecht betrokken bij uw onderneming.
Met onze persoonlijke aanpak, kennis en expertise kunnen
we snel inspelen op vragen en nieuwe ontwikkelingen.
Als sparringpartner en vertrouwenspersoon denken we
met u mee.

cheert ook medewerkers bij bedrijven. Daarnaast kunnen
Oostwerk werkt nauw samen met de ROZ Groep en

wij callcenterwerkzaamheden voor uw bedrijf verzorgen.

> Administratieve diensten

dat biedt voordelen. Naast het bieden van advies,

Wij bellen uw debiteuren na bij achterstallige betalingen

Oostwerk verzorgt administratieve diensten tegen

begeleiding, coaching en financiering aan starters en

en kunnen de verzending van mailings naar (potentiële)

aantrekkelijke tarieven.

ondernemers, organiseert het ROZ het hele jaar door

klanten verzorgen.

verschillende trainingen, onder andere op het gebied
Denk daarbij aan:

van financiën en administratie.

> aangifte omzet-, inkomsten-, vennootschapsbelasting

De trainingen zijn:

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen

> opstellen jaarrekening

> De basis van uw administratie

Bij Oostwerk besteedt u uw administratie maatschap-

> salarisadministratie

> Aan de slag met uw administratie

pelijk verantwoord uit én bent u verzekerd van kwaliteit.

> debiteurenbeheer

Vraag naar de folder ROZ trainingen voor meer

Oostwerk is een sociale onderneming. Wij koppelen de

> facturering

informatie over de inhoud en duur of kijk op de website

administratieve dienstverlening en kennis en expertise

http://trainingen.rozgroep.nl.

van onze boekhouders aan het bieden van leerwerkplek-

> bedrijfsadministratie

ken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het bedrijf kent 20 tot 30 leerwerkplekken.

