
Leermoment 2017
Dinsdag 14 november 2017

thema: spraakmakend!



Jeanine BranderhorstFenna Maertens

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.

Sprekers:

Mr. F. (Fenna) Maertens

In het familie- en erfrecht bekijk je een vraagstuk altijd vanuit meerdere kanten. 

Vanzelfsprekend vormt het civiele en fiscale recht het wettelijk kader. Maar bovenal 

speelt het persoonlijk belang en de emotie een centrale rol: wat betekent een 

beslissing op de korte en lange termijn voor mijzelf en mijn naasten? Fenna Maertens 

vindt de combinatie van de (fiscale) ‘regeltjes’ en het persoonlijke zo mooi aan het 

familie- en erfrecht. Fenna werkt sinds december 2013 bij Auxilium en is hiervoor 

jarenlang werkzaam geweest in de notariële familierechtpraktijk

J. (Jeanine) Branderhorst

Sinds 2012 is Jeanine werkzaam als stemcoach bij Instemmend na 20 jaar gewerkt 

te hebben als logopedist/ stemtherapeut. Iedere stem is uniek en de stem is ons 

instrument om mensen te bereiken en te beïnvloeden. De uitdaging van Instemmend 

is jouw manier van spreken/ presentatie tot een klinkend succes te maken door 

vertrouwen en autoriteit uit te stralen, te inspireren en overtuigend over te komen. 

Dit doen we door middel van non- verbale communicatie, articulatie- adem- en 

stemtechnieken.

Programma

16.00 uur 
Ontvangst met koffie en koek

16.30 uur 
Welkomstwoord / fiscale tips n.a.v.  
het Kabinetsakkoord

16.45 uur
Eerste leerronde

17.15 uur 
Pauze

17.30 uur 
Tweede leerronde

18.00 uur 
Ontmoeting met hapje en drankje

18.30 uur 
Einde



Om een relatie te onderhouden moet je erin investeren. Dit doet Kernhem Netwerk door gedurende 
het jaar – naast de reguliere gesprekken – ook andere momenten te organiseren om de relatie met u 
in te vullen. Jaarlijks zijn dit een tweetal leermomenten: bijeenkomsten die gericht zijn om actuele of 
opmerkelijke zaken voor het voetlicht te brengen. Maar ook ont’moet’ingen: bijeenkomsten, waarin 
meer nadruk ligt op het niets-moeten, en waarin de invulling verrassend en memorabel is. 

Komende bijeenkomst is weer een leermoment. Thema is ‘Spraakmakend’. Prinsjesdag had niet veel 
nieuws te brengen, maar het kabinetsakkoord des te meer. We laten u niet gaan zonder een aantal 
concrete tips voor het jaareinde of 2018. De hoofdonderwerpen zijn echter voor mevr. mr. Fenna 
Maertens van Auxilium en mevr. Jeanine Branderhorst van Instemmend.

In het voorjaar is het nieuwe huwelijksvermogensrecht aangenomen door de Eerste Kamer. Dit geeft 
wijzigingen per 1 januari aanstaande. Zijn er nog zaken waar u op moet letten? Mevr. Fenna Maertens zal 
in een korte presentatie hierop ingaan waarbij voldoende ruimte zal zijn voor vragen. Het belooft zelfs 
een interessant onderwerp te zijn als u persoonlijk niets te zeggen heeft binnen een huwelijkssituatie. 

Na de pauze gaan we letterlijk met de stem aan de slag onder begeleiding van mevr. Jeanine 
Branderhorst. Zij is stemcoach bij Instemmend en onder het motto ‘Hóe je het zegt, dat ben je zelf’ 
zal zij ingaan op de mogelijkheden van de stem in het onderhouden van relaties. En relaties zijn het 
waar het binnen Kernhem over gaat. Welkom in deze interactieve workshop.

Kortom: een moment om elkaar weer te treffen en aarzelt u niet iemand mee te nemen en bekend te 
maken met het Kernhem Netwerk.

Wij zien u graag op dinsdag 14 november 2017.

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.

‘Spraakmakend’
Een mening over iets hebben, een stem ergens in hebben en de stem gebruiken.
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