
Tijdig (re)organiseren!

Digitaal en toch dichtbij:  
we praten u in zestig minuten kosteloos bij

Eshuis Accountants en Adviseurs organiseert onder 

de titel ‘Digitaal en toch dichtbij’ – zestig minuten 

inspiratiesessies – om u te helpen succesvoller te 

ondernemen. Ook in tijden van crisis. In de sessie 

‘Tijdig (re)organiseren!’ geven we praktische tips  

en adviezen over de onderwerpen reorganisatie,  

strategische personeelsplanning en het waarmaken 

van uw ambities.

Het is zeker in tijden van crisis van belang om op de korte 
termijn te reageren en de langere termijn niet uit het oog te 
verliezen. In onze visie vraagt dit om tijdig te (re)organiseren 
met uw strategische koers voor ogen. Het is juist nu van belang 
om vanuit uw (eventueel bijgestelde) ambitie op een zorgvuldige 
manier te kijken naar de organisatie en uw personele bezetting. 
Zowel zorgvuldig naar uw medewerkers als voor wat betreft de 
toekomst van uw bedrijf. In de inspiratiesessie ‘Tijdig (re)orga-
niseren’ lopen we de thema’s strategie, strategische personeels-
planning en reorganisatie met u door. Tijdens en na de sessie 
is er ruim de gelegenheid vragen te stellen. 
 
De sessie kent de volgende opzet:
•  Mark de Lat, organisatieadviseur bij Eshuis verzorgt een 

introductie op het thema en laat u kennismaken met een 
praktisch hulpmiddel waarmee u uw strategische koers goed 

in het oog kunt houden;
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Meer informatie www.eshuis.com/webinar-reorganiseren

Aanmelden webinar
Tijdig (re)organiseren!

 Dinsdag 9 juni, 16.00 - 17.00 uur

 Aanmelden via:  
 kennissessies@eshuis.com

•  Vervolgens maakt Corine de Hoog, organisatieadviseur , de 
vertaalslag naar het onderwerp strategische personeelsplan-
ning. Met deze methode stelt u de toekomstig gewenste kwa-
liteit van uw personeelsbezetting centraal en brengt u in kaart 
welke medewerkers voor de continuïteit en ontwikkeling van 
uw organisatie nodig zijn en over welke competenties zij moe-
ten beschikken.

•  Mirjam Struijk, jurist arbeids- en ontslagrecht bij Eshuis, be-
handelt het thema reorganisatie en biedt u handreikingen hoe 
hieraan invulling te geven. Zij gaat hierbij gericht in op de ver-
eisten waaraan een reorganisatie moet voldoen en de routes 
die bewandeld kunnen worden.

De inspiratiesessie van zestig minuten vindt plaats op  
9 juni 2020 van 16.00 tot 17.00 uur en wordt verzorgd met  
behulp van Microsoft Teams. U kunt zich aanmelden via  
kennissessies@eshuis.com waarna u een link krijgt toegestuurd, 
waarmee u kunt inloggen op de inspiratiesessie.
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