
wetgeving
risico’s 

kosten?

OPstap en BouwPalet zijn twee personeelsdiensten, beiden
opgericht op initiatief van de werkgevers- en werknemers-
organisaties binnen respectievelijk de schilders- en bouw-
branche. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de meest  
recente ontwikkelingen in uw branche en kunnen u -aan de 
hand van uw huidige bedrijfssituatie- precies vertellen welke 
veranderingen op uw bedrijf van toepassing zijn en wat ze 
kunnen betekenen. Daarbij bekijken we welke mogelijkheden 
u heeft om risico’s te vermijden en om kosten te besparen. 
Denk bijvoorbeeld aan het verleggen van het werkgeversrisico 
door het inhuren van vakbekwaam personeel of het besparen 
van kosten door inzet van gesubsidieerde arbeid. We leggen 
u haarfijn uit hoe onze dienstverlening u verdergaand in uw 
bedrijfsvoering kan ondersteunen.

Modernisering van de ziektewet, flexwet en ontslagrecht? 

Verhoging WW-premie m.b.t. kort dienstverband? 

Welke risico’s loopt u als werkgever? 

Welke kosten brengt dit met zich mee?

VRAGEN die vragen om 

UW AANDACHT!

www.opstapnaarwerk.nl - info@opstapnaarwerk • www.bouwpalet.nl - info@bouwpalet.nl

Wilt u weten welke veranderingen van toepassing zijn op uw onderneming? 
Maak dan nu een vrijblijvende afspraak voor een persoonlijke ONDERHOUD. 
Wij geven antwoord op al uw vragen en dragen concrete oplossingen aan!
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Bel direct 

0800 - 

0202 800
voor een
afspraak!
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