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Uitnodiging donderdag 29 maart thema: 'Industrialisatie in de bouw'
 

Bent u klaar voor de toekomst?   

Eshuis Accountants en Adviseurs, Bouwend Nederland, 

Trisolis en WEBO nodigen u uit voor een kennissessie op 

donderdag 29 maart. Het thema van deze middag is 

industrialisatie in de bouw. Wij praten u o.a. bij over de 

wijzigingen in de cao, ontwikkelingen rondom personeel en 

opleiding. Joep Jansen van Trisolis vertelt over de 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en 

innovatie. Welke ontwikkelingen worden de komende tien 

jaar verwacht en hoe kunt u zich als bedrijf en persoon hier 

zo goed mogelijk op voorbereiden?  

 

Hoe ondervangen we personeelstekort?  

Werknemers dienen tegenwoordig steeds langer door te 

werken. Daarnaast weet u als geen ander dat het vinden 

van kwalitatief goed personeel een bijna onmogelijke 

opgave is. Daarnaast wordt in de cao steeds meer aandacht 

besteed aan duurzame inzetbaarheid. Okko de Wilde van 

Eshuis Personeelsdiensten vertelt u graag meer over de 

mogelijkheden.  

Wat biedt de cao voor oudere werknemers op het gebied 

van omscholing? Wat zijn de consequenties hiervan en hoe 

kunt u oudere werknemers met al hun kennis en ervaring 

behouden voor uw bedrijf?  

 

WEBO , Industrialisatie in de bouw 

We zijn deze middag te gast bij WEBO in Rijssen. WEBO is 

een innovatief en duurzaam bedrijf dat zich richt op de 

bouwsector. Ze noemen zichzelf 'Uitvinders in de 

Timmerindustrie'. Reden genoeg voor een kijkje achter de 

schermen bij dit bijzondere bedrijf!  

 

 

Programma 

15:30 uur  Ontvangst met koffie 

16:00 uur  Welkomstwoord door Jeroen Arends 

(Eshuis Registeraccountants) 

16:10 uur  Presentatie door Willem Haase (WEBO) 

16:30 uur   Presentatie door Mayra Schoolen (Bouwend 

Nederland), Anne de Jonge (Bouwend 

Nederland) en Okko de Wilde (Eshuis 

Personeelsdiensten) 

16:50 uur        Presentatie door Joep Jansen (Trisolis) 
17:10 uur  Rondleiding bij WEBO  

17:45 uur  Borrel en netwerken 

18:30 uur  Afsluiting van de avond 

 

Waar en wanneer? 

Wij nodigen u graag uit voor de kennissessie op donderdag  

29 maart a.s. bij WEBO, Spoelerstraat 15 in Rijssen. 

Deelname aan deze kennissessie is kosteloos. U kunt zich 

aanmelden op www.eshuis.com/eshuis-bouwt-mee 

waarna wij uw deelname zullen bevestigen.  

 

Vragen? 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 

Jeroen Arends | Eshuis Registeraccountants 

j.arends@eshuis.com | 088 - 500 95 62 

 

Michelle van der Kuil | Eshuis Accountants en Adviseurs 

m.vanderkuil@eshuis.com | 088 - 500 95 98 

 

Anne-Marije Rook |WEBO  

arook@webo.nl | 0548 - 80 09 07 

Kennissessie ‘Eshuis bouwt met u mee’ 
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