
SCAB
ACADEMY
PROGRAMMA
TOT DE BOUWVAK '23

februari

  6/2   Arbeidsrecht in de praktijk (dag 1) - Tilburg
 8/2   Werken met loonadministratie Scab - Webinar
13/2   Arbeidsrecht in de praktijk (dag 2) - Tilburg
16/2  Werken met loonadministratie Scab - Webinar

  7/3   Loonadministratie voor beginners - Tilburg
14/3   Werken met loonadministratie Scab - Webinar
16/3   Loonadministratie voor beginners - Amersfoort

maart

 3/4    Personeelsbeleid in de bouw - Tilburg
 5/4   DGA en fiscaliteit - Tilburg
 6/4    Loonadministratie voor beginners - Zaandam
 6/4   Personeelsbeleid in de bouw - Horst
12/4    Werken met loonadministratie Scab - Webinar
13/4   Personeelsbeleid in de bouw - Amersfoort
14/4   Personeelsbeleid in de bouw

 17/4  Personeelsbeleid in de bouw - Zaandam
                 Bergen op Zoom                  

april

  11/5    Werken met loonadministratie Scab - Webinar
24/5   Onderhanden projecten - Tilburg
25/5   Cao Metaal & Techniek - Amersfoort
30/5   bpfBOUW-bijeenkomst op weg naar het

 31/5   bpfBOUW-bijeenkomst op weg naar het

 31/5  Vastgoed en fiscaliteit - Tilburg

                  pensioen - Tilburg

                  pensioen - Bergen op Zoom

mei

  1/6    bpfBOUW-bijeenkomst op weg naar het

 5/6    Loonadministratie voor gevorderden (dag 1)

12/6    Loonadministratie voor gevorderden (dag 2) 

12/6   bpfBOUW-bijeenkomst op weg naar het

14/6   Werken met loonadministratie Scab - Webinar
15/6   Cao Timmerindustrie - Horst
 21/6   Balans lezen - Tilburg
29/6   Loonadministratie voor beginners - Tilburg
29/6  bpfBOUW-bijeenkomst op weg naar het 

                 pensioen - Amersfoort

                 Tilburg

                 Tilburg

                 pensioen - Zaandam 

                 pensioen - Horst 

juni

 11/7  Werken met loonadministratie Scab - Webinar

juli

Wijzigingen voorbehouden. 
Kijk ook voor het actuele
aanbod op
scabadvies.nl/academy

https://www.scabadvies.nl/academy/


Training op maat (incompany)

Wil je je kennis bijspijkeren over een
specifiek onderwerp? Bijvoorbeeld over
de toepassing van bepaalde
regelingen vanuit de Belastingdienst,
een specifieke (bouwgerelateerde)
cao, de WKR of onderhanden
projecten? Dan verzorgen we graag
een training op maat. Dit kan bij jou op
kantoor of een andere locatie naar
keuze. 

SCAB
ACADEMY

Met 50 jaar ervaring op de teller
binnen de bouwbranche, zijn we met
recht een echte bouwspecialist.

Maak ook slim gebruik van onze
kennis en ervaring en meld je aan
voor onze trainingen.

Wil je je kennis opfrissen op het gebied
van loonadministratie? Concreet,
praktisch, compleet en actueel? 
Scab helpt je graag verder. 

Presentatie voor werknemers
Wil je graag je werknemers in één keer
informeren over een specifiek onderwerp?
Bijvoorbeeld hoe je de loonstrook 'leest'? 
Wij lichten dit graag toe tijdens een
presentatie. Dit kan bij jou op kantoor of op
een andere locatie naar keuze.

Kies de training die bij je past

training op maat
training in groepsverband 
presentatie voor werknemers 

We bieden drie werkvormen:

Training in groepsverband 
(regulier aanbod)

Het hele jaar door organiseren we door het
hele land diverse trainingen en
bijeenkomsten in groepsverband. Van de
WKR tot Personeelsbeleid in de bouw tot
aan Fiscaliteit en Vastgoed. 

Praktisch

Heb je vragen over de academy of een
van de trainingen? Stuur een mail
naar academy@scabadvies.nl of bel
naar 013-583 6666. 

Meer weten?

Je kunt ook een kijkje nemen op
scabadvies.nl/academy of scan de QR-code. 

https://www.scabadvies.nl/academy/

