
 

TOP LEVEL PUNT 
Top Level Punt is een innovatie- en subsidieadviesbureau 

dat bedrijven, overheid en onderwijs helpt bij het 

waarmaken van hun plannen, groei-ambities en 

innovatiedoelen.

PV ACCOUNTANTS 

PV Accountants digitaliseert je administratie, verzorgt je 

jaarrekening, maakt je wegwijs in het fiscale landschap 

en geeft je zicht op bedreigingen en kansen voor je 

onderneming.

CKV ADVOCATEN 
CKV Advocaten ondersteunt ondernemers en 

particulieren op vrijwel elk rechtsgebied. Of het nou 

gaat om een procedure of een korte vraag: ze gaan voor 

de beste juridische oplossing.

UITNODIGING Kennis- en netwerkborrel 

SPECIAAL VOOR JOU ALS ONZE KLANT

Als klant van CKV Advocaten, PV Accountants of Top Level Punt mag je van ons 

de beste informatie, adviezen en ondersteuning verwachten. Zo ook tijdens een 

interessante (gratis) kennis- en netwerkborrel, 

speciaal voor onze klanten. Meld je snel aan; 

welkom!

ANTWOORD OP 6 
ONDERNEMERS-
VRAAGSTUKKEN 

We houden zes kennissessies over 

verschillende onderwerpen. Kies twee 

onderwerpen waarover jij graag meer ontdekt. 

Ontvang volop informatie, leg ons jouw situatie 

voor en stel al je vragen. Daarna is er gelegenheid 

om samen met andere aanwezigen verder te praten 

tijdens de borrel.

LOCATIE HIBERTAD  
We zijn deze keer te gast bij Stichting Hibertad in Hardenberg. De stichting richt zich op duurzaamheid. Aanvankelijk op (technische) oplossingen en 

inmiddels steeds meer op het organiseren van debatten over duurzaamheid. Hibertad bedient twee doelgroepen: het bedrijfsleven en de jeugd. Pijlers 

van de stichting zijn kennis delen, bewustwording en sociale duurzaamheid. 

Hibertad is gevestigd in een duurzaam gebouw waarin materialen en installaties worden getest. Het is mogelijk om na afloop van de sessies een 

rondleiding te krijgen.

DATUM: donderdag 21 april 2022

TIJD:  16.00 - 18.30 uur

LOCATIE:  Hibertad - Molensteen 5 in Hardenberg 

 
MELD JE HIER AAN

https://www.pvacc.nl/aanmelden-kennis-en-netwerkborrel/


UITNODIGING Kennis- en netwerkborrel

TIJD: 16.30 - 16.50 UUR

TIJD: 17.00 - 17.20 UUR

MELD JE DIRECT AAN
Na je aanmelding ontvang je een bevestiging met nadere informatie 
Graag tot donderdag 21 april!
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4. 

2. 

5. 

3. 
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KENNISSESSIE 1: 
DO’S & DONT’S BIJ SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

Het is belangrijk om de samenwerking met zakelijke partners goed vast te 
leggen. Zo is er duidelijkheid over taken, risico’s en aansprakelijkheid. Er 
zijn ook veel praktische zaken die goed geregeld moeten worden, zoals 
betalings- en opzegtermijnen en geschillenregelingen. Dé valkuil is dat een 
samenwerkingsovereenkomst gezien wordt als een arbeidsovereenkomst. In deze 
kennissessie leer je hoe je dat kunt voorkomen. 

Na deze sessie:
• weet je hoe je afspraken vastlegt
• kun je risico’s afdekken
• ken je het verschil tussen een samenwerkingsovereenkomst  

en een arbeidsovereenkomst 

KENNISSESSIE 4: 
ARBEIDSRECHTELIJKE RISICO’S VAN HET CONTRACTEREN MET ZZP’ERS

Met zzp’ers kun je op een flexibele manier de juiste mensen aan de juiste opdracht 
koppelen. De laatste tijd wordt de inzet van zzp’ers steeds vaker gezien als een 
(verkapte) arbeidsovereenkomst. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Deze 
sessie biedt praktische handvatten om dat te voorkomen. 

Na deze sessie:
• weet je waar je aan moet denken als je werkt met zzp’ers
• voorkom je het aangaan van ongewenste verplichtingen
• ga je bewuster om met je personele bestand

KENNISSESSIE 2: 
JAARVERSLAGGEVING BIJ DREIGENDE DISCONTINUÏTEIT

Door onder andere de coronacrisis staan sommige ondernemingen voor grote 
financiële uitdagingen. Door overheidssteun en de mogelijkheid om het betalen 
van belastingen uit te stellen, houden vele bedrijven het hoofd boven water. Maar 
feitelijk kan er sprake zijn van discontinuïteit. In deze sessie ontdek je wat dat 
betekent voor onder andere de jaarrekening.

Na deze sessie:
• herken je signalen van mogelijke discontinuïteit
• weet je wat de gevolgen ervan zijn voor bestuurders
• weet je waar de accountant rekening mee moet houden

KENNISSESSIE 5: 
TREASURY: HET BEHEREN VAN DE SCHATKIST

Treasury zou een centrale rol moeten innemen in het risicomanagement van een 
organisatie, maar het belang ervan wordt vaak nog onderschat door ondernemers. 
Bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis op dit vlak of door andere prioriteiten.

Na deze sessie:
• weet je hoe je je liquide middelen optimaal houdt
• weet je hoe herfinanciering kan helpen om liquide middelen vrij te maken
• weet je hoe je je solvabiliteit verbetert
• ben je thuis in het optimaliseren van werkkapitaal en het opbouwen van  

eigen vermogen

KENNISSESSIE 3: 
SUCCESVOL INNOVEREN

Je hebt een tof en innovatief idee, maar hoe zorg je ervoor dat jouw idee 
uiteindelijk leidt tot een succesvol product of proces? En dat jouw innovatieve 
idee daadwerkelijk ‘in de schappen komt te liggen’? Je hoort het in deze 
sessie. We vertellen ook welke subsidies, financieringsmogelijkheden en 
samenwerkingsverbanden interessant zijn. Dus heb jij een tof idee op de plank 
liggen, maar weet je niet hoe je dit op de markt kunt brengen? Schrijf je dan in voor 
deze sessie.

Na deze sessie: 
• weet je hoe je jouw idee realiseert
• weet je hoe je jouw innovatie in de markt zet
• ken je subsidies en andere financieringsmogelijkheden
• zie je mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden

KENNISSESSIE 6: 
MKB-INNOVATIESTIMULERING 
REGIO- EN TOPSECTOREN (MIT)-SUBSIDIE

Als je wilt innoveren, doe je er goed aan om eerst voldoende advies en knowhow in 
te winnen. Zo voorkom je problemen in een later stadium. Je kunt kennis opdoen bij 
(andere) experts en deskundigen, de markt bestuderen, online research doen of een 
aantal proeven uitvoeren. Hiervoor bestaat de MIT-haalbaarheidssubsidie voor mkb-
bedrijven die samenwerken in een innovatieproject. 
Ben jij zo’n innovatieve mkb-ondernemer? En wil je meer weten over de kansen die 
de MIT-subsidie jou biedt? Schrijf je dan in voor deze sessie. 

Na deze sessie:
• ken je alle ins en outs van de MIT-regeling
• ken je de kansen die de MIT-regeling jou biedt
• weet je hoe jij goed voorbereid jouw innovatieproject oppakt

SPREKER: MR. MAARTJE BEEKER 
Maartje combineert bij CKV Advocaten ondernemings- en 
familierecht. Maartje staat ondernemers en particulieren bij en 
zit in twee raden van toezicht, waardoor zij ook een kijkje krijgt 
in de keuken van andere ondernemingen.

SPREKER: MR. ANNA HOEKSTRA-BORZYMOWSKA
Anna is advocaat bij CKV Advocaten en is gespecialiseerd 
in het arbeidsrecht. Voor ondernemers fungeert ze, samen 
met een collega arbeidsrechtadvocaat, als sparringpartner en 
procesbegeleider bij (opkomende) conflicten op uiteenlopende 
gebieden. 

SPREKER: WILLEM VAN DIJK
Willem is een resultaatgerichte professional. Vanuit zijn 
accountancy-achtergrond heeft hij ruime ervaring in een 
internationale productieomgeving als concern controller en 
manager consolidatie en rapportage. 

SPREKER: MARTIJN VAN DE KAMP 
Martijn is bedrijfs- en subsidieadviseur bij Top Level Punt 
en specialist in het realiseren van innovatieve projecten en 
rendementsverbeteringen voor mkb’ers.

SPREKER: MARCO VERHOEF 
Marco zet zich als eigenaar bij PV Accountants in voor mkb-
ondernemingen. Hij is een bevlogen adviseur die gevraagd en 
ongevraagd advies geeft.

SPREKER: STENDERT DE VRIES 
Stendert is als directeur van Top Level Punt, (subsidie)adviseur, 
coach en projectleider betrokken bij diverse organisaties en 
(innovatieve) projecten.

https://www.pvacc.nl/aanmelden-kennis-en-netwerkborrel/

