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Uitnodiging donderdag 15 november 
 

Hoe ziet u de toekomst? 

Eshuis Accountants en Adviseurs, Rabobank Rijssen-Enter, 

Factor Bedrijfsovernames en BouwGilde nodigen u uit voor 

een kennissessie op donderdag 15 november. Het thema 

van deze middag is ‘binden aan de bouw’. Hoe ziet u de 

toekomst van uw onderneming? Wij praten u graag bij over 

de participatiemogelijkheden van medewerkers en de wijze 

waarop u invulling kunt geven aan uw bedrijfsoverdracht. 

 

Wat kunnen we verwachten in de bouw?  

Hoe ziet de sector er uit in 2025? Zijn faalkosten dan 

opgelost? Leontien de Waal, Senior marktanalist Bouw 

binnen Rabobank Rijssen-Enter, kijkt graag met u vooruit: 

hoe hard groeit de bouwsector de komende jaren, wat zijn 

de uitdagingen en wat kan de sector nu al doen om zich 

klaar te maken voor 2025? Dat begint met het 

beantwoorden van de vraag hoe we slimmer kunnen 

werken, hoe de sector nog beter kan focussen op wat de 

eindklant wil. De rol van technologie en duurzaamheid 

wordt steeds belangrijker en wordt bepalend voor het 

onderscheidend vermogen en rendement van bedrijven. 

Bent u hier al klaar voor? 

 

Wie bepaalt de overnameprijs?  

Waldo Zuiderveld van Factor Bedrijfsovernames gaat in op 

actualiteiten op het gebied van fusies en overnames. Is het 

een externe verkoopmarkt aan het worden of is de trend 

gericht op een overname binnen de bedrijfs- of 

familiesfeer? Waardoor wordt dan de transactieprijs 

beïnvloed? 

 

Harold Strijker, senior belastingadviseur bij Eshuis 

Accountants en Adviseurs, zal vervolgens ingaan op de 

fiscale aandachtspunten en risico’s bij bedrijfsoverdrachten, 

meer in het bijzonder binnen familierelaties en bij 

werknemers. 

 

De locatie: BouwGilde Rijssen 

De bouw is in beweging! Steeds meer jonge mensen zien 

kansen in dit interessante werkveld en kiezen voor een 

opleiding bij BouwGilde in Rijssen. BouwGilde werkt nauw 

samen met bekende bouwbedrijven en timmerfabrieken in 

Twente en beschikt over innovatieve praktijkruimten, die 

veel weg hebben van de echte bouwplaats. Kortom de plek 

voor het bouwtalent van morgen! 

 

Programma 

15:45 uur  Ontvangst met koffie 

16:00 uur  Welkomstwoord door Michelle van der Kuil 

Eshuis Accountants en Adviseurs 

16:15 uur  Presentatie door Leontien de Waal  

Rabobank Rijssen-Enter 

16:40 uur   Presentatie door Waldo Zuiderveld  

Factor Bedrijfsovernames 

17:05 uur        Presentatie door Harold Strijker  

Eshuis Accountants en Adviseurs 

17:20 uur  Rondleiding bij BouwGilde 

17:45 uur  Borrel en netwerken 

18:30 uur  Afsluiting van de kennissessie 

 

Waar en wanneer? 

De kennissessie vindt plaats op donderdag 15 november bij 

BouwGilde, Reggesingel 52 in Rijssen. Deelname aan deze 

kennissessie is kosteloos. U kunt zich aanmelden op 

www.eshuis.com/binden-aan-de-bouw waarna wij uw 

deelname zullen bevestigen.  

 

Vragen? 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 

Michelle van der Kuil | Eshuis Accountants en Adviseurs 

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

Lieke van Iersel | Eshuis Accountants en Adviseurs 

l.vaniersel@eshuis.com | 088 - 500 96 68 
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