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DIFlits nieuwe stijl
Hiermee presenteren wij aan u onze nieuwe DIFlits. Zoals u ziet, hebben we gekozen voor een nieuwe
stijl die beter aansluit bij de website en makkelijker te lezen is. Met regelmaat zullen we als bestuur
onze leden gaan informeren over uiteenlopende zaken. De DIFlits zal een aantal vaste onderwerpen
bevatten, maar zal ook ruimte bieden voor inkomende stukken van leden. Indien u wat mee te delen
hebt, stuurt u gerust uw inzending aan ons toe. Dit kan naar redactiediflits@distone.nl

Begraven of cremeren?

Omzet bouw neemt toe

Betaaltermijn 30 dagen

Uw ondernemerschap wordt
door deze ontwikkelingen op
de proef gesteld.

Omzet in de bouw in het
vierde kwartaal 2016
wederom gestegen.

Betaaltermijn voor grote
ondernemers tegenover MKB
gaat omlaag.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Vernieuwde Arbowet

CAO Natuursteen AVV

Informatieverstrekking

De belangrijkste wijzigingen
uit de nieuwe Arbowet per 1
juli 2017 voor u op een rijtje.

NOA en ABN weigeren om
met DIStone in gesprek te
gaan over de CAO.

DIStone informeert onge
organiseerde partijen over
wijzigingen in loonafdracht.

Lees meer

Lees meer
Lees meer

Over ons

Onze diensten

Wij zijn een vereniging van actieve Ondernemers
gespecialiseerd in Natuursteen en Steen. DI
Stone werkt op een Innovatieve wijze samen met
de leden aan fraaie Duurzame toepassingen,
nadrukkelijk verbonden aan het algemeen belang.

DIStone werkt volgens de formule Privaat – Profijt
– Publiek om zo alle type bedrijven met maximaal
maatwerk direct te ondersteunen. Concreet en
meetbare resultaten vanuit de praktijk in de
bedrijven voor ZZP – KleinbedrijfIndustrie.

Verplichte scholing per 2017
Met ingang van 2017 bent u als werkgever verplicht
om 0,5% van de loonsom te besteden aan scholing.
KCS doet u een voorstel. Maatwerk, in het eigen
bedrijf en minimaal 50% goedkoper dan elders.
Lees Meer >>

Over ons
DIStone staat namens de leden achter de principes van People Planet Profit. Dit wordt actief in de
praktijk gebracht in werkomgeving, branche en naar (lokale) overheden, scholen en alle andere
belangstellenden.
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Nieuwe leden 2017
Zoals tijdens de ALV is besproken, doen wij ook
een beroep op u om uw collegabedrijf er van te
overtuigen ook lid te worden van onze vereniging. De
eerste aanmelding hebben we al binnen: Welkom!
Leon van Wershoven van de NNI.
Lid worden >>

Uitschrijven

Gegevens wijzigen

Doorsturen

Inschrijven
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