
Leermoment 2019
dinsdag 19 november 2019

thema: hoe heurt het eigenlijk?



Bobijn Goudsmit Mea Gerrits

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:

B. (Bobijn) L. Goudsmit
Bobijn heeft de opleiding Personeel en Arbeid doorlopen en daarna een Master in Business 
Administration gevolgd. Bobijn adviseert binnen Flynth Adviseurs en Accountants de MKB 
klanten bij het toepassen van de wetgeving en het volgen van de mogelijke aanwezige CAO. 
Zij kijkt altijd vooruit hoe men op basis van de ontwikkelingen dient in te spelen op kansen 
voor de organisatie.

M. (Mea) S. M. Gerrits
Mea Gerrits is de eigenaar van MGN Hospitality Advice. Ze studeerde aan de Hogere 
Hotelschool Den Haag en heeft een Bachelor Degree Finance and Economics. Reeds 25 
jaar organiseert zij workshops over Hospitality en zakelijke omgangsvormen en helpt zij 
ondernemingen met verandermanagement en het ontwikkelen van nieuwe klantpatronen.

Mea geeft training en coaching aan Young professionals op Universiteiten en Hogescholen in 
de banksector, financiële dienstverlening en Hospitality industrie. Haar passie is een bijdrage 
te leveren aan persoonlijke groei en ontwikkeling van (jonge) professionals en “savoir vivre”; 
de kunst om van het leven te genieten.

Programma

16.00 uur 
Ontvangst met koffie en koek

16.30 uur 
Welkomstwoord en fiscale tips      

16.40 uur
Eerste leerronde

17.10 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 er op 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’. Het thema ‘Hoe heurt het eigenlijk’ brengt ons bij etiquette. 
Etiquette in de zin van: wat zou wenselijk zijn om te doen?
Wenselijk om te doen met het oog op de aangekondigde fiscale wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag. 
Wat hebben we voor het jaareinde nog te organiseren. Nick van Bemmel (Senior Fiscalist bij Flynth) neemt ons 
in vogelvlucht mee in het woud van deze aanstaande wijzigingen in de fiscale wetgeving om te komen tot 
goede concrete acties voor u of uw onderneming. Daar wordt u altijd beter van!

Maar ook de aandachtspunten met het oog op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) dat 1 januari 2020 zal 
gelden. Voor relaties met personeel heeft deze wet belangrijke gevolgen. Bobijn Goudsmit geeft ons helder 
en duidelijk de acties wat er gedaan dient te worden om in 2020 enerzijds in te spelen op de mogelijkheden 
en anderzijds niet verrast te worden door de nadelen van de wet voor u als werkgever. 

Als wij tenslotte onze ‘leermomenten’ hebben beleefd en weten wat we moeten doen, zal Mea Gerrits ons 
bekend maken met de wereld van de etiquette en ons op luchtige wijze meenemen in de veranderingen van 
ons ‘omgaan met elkaar’ in het heden en recente verleden.

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 19 november 2019.

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

Een hartelijke groet,
Cor Konijnenburg, Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.
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