
Programma
11.00 uur Welkomstwoord

11.15 uur Presentatie WAB door Mirjam Struijk-Doornweerd

 van Eshuis Accountants en Adviseurs

12.15 uur  Presentatie/Demonstratie door Bjorn Nijhuis  

 van Eijsink 

13.00 uur  Afsluiting met een informele lunch

Meer informatie www.eshuis.com/wab

Eshuis serveert… 
Kennissessie Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het brancheteam Horeca & Retail van Eshuis  

Accountants en Adviseurs nodigt u uit voor  

een nieuwe kennissessie ‘Eshuis Serveert...‘  

op locatie bij Eijsink in Hengelo. 

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het thema van deze bijeenkomst is ‘Wijzigingen in het arbeidsrecht 

i.v.m. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)’. De nieuwe Wet Arbeids-

markt in Balans is in aantocht, waardoor er per 1 januari 2020 weer het 

één en ander gaat veranderen voor u en uw medewerkers.

Graag praat onze juriste arbeidsrecht u tijdens deze kennissessies bij 

over de wijzigingen, zodat u tijdig bent voorbereid en kunt anticiperen 

op de nieuwe wetgeving.

Tijdens deze kennissessie zullen de belangrijkste maatregelen uit  

de Wet Arbeidsmarkt in Balans worden behandeld, denk hierbij aan:

• Verruiming van de ketenregeling;

• Bescherming van de positie van oproepkrachten;

• Veranderingen in het ontslagrecht;

• Wijzigingen in de transitievergoeding en compensatieregelingen;

• Wijzigingen in de WW-premies die u als werkgever afdraagt; 

Bedrijfsbezoek Eijsink

Wij zijn deze keer te gast bij Eijsink in Hengelo. Bjorn Nijhuis,  

operationeel directeur bij Eijsink, praat ons bij over de nieuwste  

ontwikkelingen op het gebied van kassa’s en personeels- 

planningssystemen. Tijdens dit bezoek krijgen wij een demonstratie 

van de diverse totaaloplossingen die zij bieden. 

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met ons Brancheteam Horeca  
& Retail

Joyce Frongink
06-14318364  

Marlou Ensink
06-14570453

Per saldo persoonlijker

Eshuis Accountants en Adviseurs | Twentelaan 5 Almelo | 088-500 9500 | info@eshuis.com | www.eshuis.com

Waar en wanneer?

Deze kennissessie wordt gehouden op: maandag 4 november 2019  

bij Eijsink aan de Platinastraat 25, 7554 NC te Hengelo.

Aanmelden

Deelname aan deze kennissessie is kosteloos. Aanmelden  

kan via www.eshuis.com/wab. Waarna wij u uw deelname  

zullen bevestigingen 
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