Workshop Arbeidsrecht en HR
Het HR vak staat nooit stil! Het arbeidsrecht is altijd in beweging,
de ontwikkeling van medewerkers wordt steeds belangrijker en
ziekte en verzuim levert soms flinke pijndossiers op. Het is
daarom belangrijk om jouw basiskennis goed op orde te hebben
én te houden.
Tijdens deze workshop doe je veel kennis op van de actuele weten regelgeving in Arbeidsrecht direct toepasbaar binnen HR. Met
concrete handvatten en praktische tips over een 4- tal essentiële
onderwerpen:

Data en programma
De workshop bestaat uit 4 modules verdeeld
over 2 dagdelen (van 1,5 uur per module):
Donderdag 12 mei 2022
09.00 uur Basisbeginselen van het
arbeidsrecht
10.30 uur Koffiepauze

Onderwerpen

10.45 uur Een disfunctionerende
medewerker; wat nu?

Module 1: Basisbeginselen van het arbeidsrecht.

12.30 uur Einde module 1 & 2

Je leert over de randvoorwaarden en de gevolgen van het
aangaan van een arbeidsovereenkomst, aan welke verplichtingen
en bijzondere bedingen je kunt en/of moet denken en welke
vakantie- en verlofvormen er zijn.

Dinsdag 17 mei 2022
09:00 uur Transformatie in de gesprekscyslus

Module 2: Een disfunctionerende medewerker; wat nu?
Je leert over wanneer er sprake is van disfunctioneren, hoe dan
hierin op te treden en over het voorkomen van disfunctioneren.
Waarschuwingen, opzetten van verbetertraject, wettelijke
randvoorwaarden en tips passeren de revue.

10:30 uur Koffiepauze
10:45 uur Een zieke werknemer: wat nu?
12:30 uur Einde module 3 & 4

Module 3: Transformatie in de gesprekscyslus
Je leert waarom het belangrijk is om continue in dialoog te
blijven met de individuele medewerkers als het gaat om
ontwikkeling en hoe een modernere gesprekscyclus hierbij kan
helpen.

Module 4: Een zieke medewerker; wat nu?
Je leert hoe je omgaat met een arbeidsongeschikte medewerker,
waarom uitvoering van goed casemanagement zo complex kan
zijn en hoe je een loonsanctie voorkomt.

Verzorgd door:
• Trainer module 1 & 2: Wilma Engels (Arbeidsjuriste)
• Trainer module 3: Rianne van der Heijden (HR Consultant)
• Trainer module 4: Mary Tuijtelaars (Verzuimspecialist)

Voor wie?
Deze workshop is geschikt voor iedereen die
binnen een organisatie verantwoordelijk is voor HR
en behoefte heeft aan goede, direct toepasbare
kennis van het arbeidsrecht en HR. Dit kan dus ook
de ondernemer zelf zijn.

Waar?
De workshop zal worden verzorgd op onze
prachtige, inspirerende locatie Melt in Eindhoven.

Kosten?
€ 799,- exclusief btw.
Wij zorgen voor uiteraard voor goede koffie & thee
en lekkere sneukelwaar.

Enthousiast geworden? En wil je graag deelnemen aan deze interactieve workshop in een kleine groep
om jouw kennis van het arbeidsrecht en HR binnen je organisatie op te frissen én te optimaliseren?
Meld je dan aan vóór 1 mei aanstaande door een mail te sturen naar info@putmansnextlevel.nl

