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Uitnodiging donderdag 4 juli 
 

Van circulair tot sociaal ondernemen 

 

Betekenisvol ondernemen kent tal van facetten variërend 

van circulair tot sociaal ondernemen.  

In de visie van Eshuis Accountants en Adviseurs gaat het er 

bij betekenisvol ondernemen om dat je met de 

onderneming op zoek wilt gaan naar het zogenaamde 'gat 

in de maatschappij'. Daarmee heeft betekenisvol 

ondernemen maatschappelijk impact. Een mooi voorbeeld 

van betekenisvol ondernemen is Niverplast in Nijverdal. 

Niet voor niets is hun motto: 'Passionate People'.  

 

Tijdens de kennissessie op 4 juli maken we nader kennis 

met de bedrijfsfilosofie van Niverplast, die door Richard 

Nieuwenhuis uitgedragen wordt vanuit de stelling: 

"Gelukkige mensen presteren het beste en dus streven wij 

naar een werkomgeving die gelukkig maakt".  

Richard laat zien dat deze denkwijze uitstekend past in een 

wereld van automatisering, machines en producten.  

 

Aansluitend gaat Mark de Lat, organisatieadviseur en 

partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs, met behulp 

van de zogenaamde 'Betekenisbox' de dialoog aan over het 

thema betekenisvol ondernemen en de wijze waarop je 

hieraan in de eigen organisatie vorm kunt geven.  

Het is onze bedoeling dat je geïnspireerd en met praktische 

ideeën huiswaarts keert! 

 
Wij zien je graag op 4 juli a.s. bij 

 

Programma 

 

Wij hebben in samenwerking met Niverplast het volgende 

programma samengesteld. 

14:45 uur  Ontvangst met koffie 

15:00 uur  Welkomstwoord door Rik Bakker 

partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs 

15:15 uur  Richard Nieuwenhuis,  

rentmeester bij Niverplast 

15:45 uur   'Betekenisvol ondernemen' met Mark de Lat 

partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs 

16:30 uur  Rondleiding 

17:30 uur  Afsluiting van de kennissessie onder het 

genot van een hapje en een drankje. 

 

Waar en wanneer? 

 

De kennissessie vindt plaats op donderdag 4 juli bij 

Niverplast aan de Baruch Spinozastraat 2 in Nijverdal.  

Deelname aan deze kennissessie is kosteloos.  

U kunt zich aanmelden op www.eshuis.com/betekenisvol-

ondernemen-niverplast waarna wij uw deelname zullen 

bevestigen.  

 

Vragen? 

 

Voor aanvullende informatie over deze kennissessie kunt u 

contact opnemen met: 

Rik Bakker | Eshuis Accountants en Adviseurs 

r.bakker@eshuis.com | 088 - 500 95 47 

Kennissessie 'Betekenisvol ondernemen bij Niverplast' 
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