
Leermoment 2015
dinsdag 17 november 2015

thema: verandering



Simon KlopNick van Bemmel

Locatie 

Kernhem Accountants en Adviseurs B.V. 
Huis Kernhem 
Kernhemseweg 7
6718 ZB Ede
T: 0318 610 000
www.kernhemaccountants.nl

Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid  
op het landgoed.

Programma

16.00 uur 
Ontvangst met koffie en koek

16.30 uur 
Eerste leerronde

17.00 uur 
Pauze

17.20 uur 

Tweede leerronde

18.00 uur 
Ontmoeting met hapje en drankje

18.30 uur 
Einde

Sprekers:

Drs. N. (Nick) van Bemmel RB
Nick van Bemmel is senior belastingadviseur bij Flynth adviseurs en  
accountants. Hij heeft na zijn studie fiscale economie in Tilburg inmiddels  
25 jaar ervaring opgedaan. 
Nick is gespecialiseerd in herstructureringen van BV-structuren, veelal  
familiebedrijven. Hij doet veel aan inkomens- en vermogensplanning.

S. (Simon) Klop
Simon Klop is talentmanager bij YSE. YSE richt zich op de ontwikkeling van 
de leiders van de toekomst middels traineeships en helpt organisaties te 
veranderen, vernieuwen, versnellen en te verjongen, door ze te laten samen-
werken met jonge toptalenten uit de generatie Y. Daarnaast verzorgt Simon 
regelmatig workshops en trainingen om inzicht te geven in de krachten van 
verschillende generaties. 



Bij de start van het Kernhem Netwerk heb ik aangekondigd om gedurende het jaar – naast de 
reguliere gesprekken – ook andere momenten te organiseren om de relatie met u in te vullen. 
Er zijn al een tweetal ‘leermomenten’ geweest: bijeenkomsten die gericht zijn om actuele of 
opmerkelijke zaken voor het voetlicht te brengen. Maar ook ont’moet’ingen: bijeenkomsten,  
waarin meer de nadruk ligt op het ‘niets-moeten’, en waarin de invulling verrassend en memorabel 
is. De ‘ontmoetingsdag’ 2015 op 29 augustus bleek zeer geslaagd. Niet in de laatste plaats  
dankzij het schitterende weer.

Komende bijeenkomst is weer een ‘leermoment’. Thema is ‘verandering’. Allereerst Prinsjesdag  
en de belastingplannen 2016. De aanstaande belastingherziening is weliswaar van de baan, maar 
dat neemt niet weg dat het wijs is om reeds nu in te spelen op de contouren van het huidige en 
verwachte belastinglandschap. 

Verder gaan we het hebben over veranderingen door de generaties heen. Hoe kunnen we  
elkaar beter begrijpen en vooral, hoe kunnen we inspelen op de verwachtingen van de komende  
generaties. Of je nu grootmoeder bent, een kleine zelfstandige zonder personeel of een groot 
transportonderneming leidt. We hebben allemaal te maken met de (jongere) generaties en hoe  
ga je daar nu mee om in personeelsbeleid, klantwerving of het begrijpen van je (klein)kind: kortom 
voor iedereen leerzaam!

Voor deze twee onderwerpen zijn we er weer in geslaagd om twee deskundige sprekers te werven. 

Wij zien u graag op dinsdag 17 november 2015.

Met het oog op een goede voorbereiding waarderen wij uw aan- of afmelding  
via info@kernhemaccountants.nl of de andere communicatiemogelijkheden.

Een hartelijke groet,

Cor Konijnenburg
Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.

“Verandering!”


