
 

 

 

  

  

 



De Banenafspraak: een kans of een risico voor het MKB? 

De Banenafspraak heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de 

slag te krijgen. Van u als werkgever wordt verwacht dat u kansen biedt zodat deze 

mensen uiteindelijk op de arbeidsmarkt weer op eigen benen kunnen staan.  

Als we de aantallen uit de Banenafspraak niet halen, bestaat de kans dat de 

Quotumwet in werking treedt. Met mogelijk financiële gevolgen voor werkgevers die 

niet hebben bijgedragen. Dat laten wij als werkgevers in Rivierenland toch niet 

gebeuren!  

- Wat betekent de Banenafspraak nu voor u als MKB-ondernemer? 

- Wat wordt er concreet van u verwacht? 

- Welke juridische risico's loopt u? 

 

FSV Accountants + Adviseurs organiseert in samenwerking met Werkzaak 

Rivierenland een Netwerk + kennisbijeenkomst over De Banenafspraak.  

Wij informeren u over de kansen en risico's voor u als MKB ondernemer.  

 

Op woensdag 28 september vanaf 15.30 uur bent u daarom van harte welkom in het 

kantoor van FSV Accountants + Adviseurs in Zaltbommel (Hogeweg 43) en binnen 

een uur bent u volledig op de hoogte. Deelname aan de Netwerk + 

kennisbijeenkomst is geheel kosteloos. Wij zorgen uiteraard voor een hapje en een 

drankje terwijl u volop de gelegenheid heeft om andere ondernemers te ontmoeten. 

15.30 uur   Ontvangst 

16.00 uur   Welkom door Anthony van Venrooij (FSV Accountants + Adviseurs) en 

Marc Christiaens (Werkzaak Rivierenland)  

16.10 uur   Aart van der Gaag, aanjager werkgevers VNO-NCW 

16.30 uur   'De arbeidsrechtelijke aspecten' door Jeltje van Wijngaarden (FSV 

Accountants + Adviseurs)  

16.45 uur   Aan de slag met de Banenafspraak door Michiel Lecluijze (Werkzaak 

Rivierenland)  

17.15 uur   Netwerkborrel 

 

 



Uw aanmelding 

Meldt u zich direct aan door middel van deze link. Het is ook mogelijk om een 

introducé mee te nemen.  

Kunt u niet aanwezig zijn, maar heeft u wel interesse in de onderwerpen, stuur dan 

een mail naar ontmoet@fsv.nl 

 

We hopen u te ontmoeten op 28 september! 

Met vriendelijke groet, 

Marc Christiaens en Anthony van Venrooij  

 

Locatie:  

FSV Accountants + Adviseurs B.V.  

Hogeweg 43 

5301 LJ Zaltbommel 

 

Routebeschrijving 

 

 

http://ontmoet-fsv.nl/node/16
mailto:ontmoet@fsv.nl
https://www.google.nl/maps/dir/''/Hogeweg+43,+5301+LJ+Zaltbommel/@51.7974158,5.2526896,16z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c6f3bd9382162f:0x326a943fbb689319!2m2!1d5.257067!2d51.7974159?hl=nl

