
 

 

Workshop HR Essentials  

Het arbeidsrecht is altijd in beweging, het is daarom 

belangrijk om jouw basiskennis goed op orde te 

hebben en te houden.  

Tijdens deze workshop wordt er een vertaalslag 

gemaakt van de (actuele) wet en regelgeving en trends 

op HR-vlak naar concrete handvatten en praktische 

tips. 

Modules  

De workshop bestaat uit 4 modules (van 1,5 uur per 

module) die de basis vormen van het HR beleid: 

Module 1:  Basisbeginselen van het arbeidsrecht. 

Arbeidsovereenkomsten, bijzondere bedingen, 

proeftijd, vakantie, verlof pensioen, wijziging van 

arbeidsvoorwaarden, ontslag en opzegging, zzp’ers.  

Module 2:  Dossier opbouw & disfunctioneren.  

Personeelsdossier, begin en einde dienstverband, 

waarschuwingen, verslagen, verbetertrajecten, 

vaststellingsovereenkomsten. 

Module 3:  Van beoordelingsgesprekken  

  naar ontwikkelgesprekken.  

Een gesprekscyclus gericht op ontwikkeling, 

ondersteunende formulieren, talenten herkennen, 

feedback, motivatoren, persoonlijk leiderschap. 

Module 4: Een zieke werknemer: wat nu? 

Hoe ga je om met arbeidsongeschikte werknemers? 

Tips & Tricks. 

Door wie?  

• Trainer modules 1 en 2: Wilma Engels (juriste 

arbeidsrecht)  

• Trainer module 3: Edwin Mulder (Adviseur 

organisatieontwikkeling)  

• Trainer module 4: Mary Tuijtelaars 

(Verzuimspecialist) 

 

 

Datum en programma  

De workshop zal plaatsvinden op donderdag 7 

oktober 2021.  

• 9.00 uur Basisbeginselen van het 

  arbeidsrecht 

• 10.30 uur Koffiepauze 

• 10.45 uur Dossier opbouw &  

  disfunctioneren 

• 12.15 uur Lunchpauze 

• 13.15 uur  Van beoordelings- naar 

  ontwikkelgesprekken 

• 14.45 uur Koffiepauze 

• 15.00 uur Een zieke werknemer: wat 

  nu? 

• 16.30 uur  Einde 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden: Ben je enthousiast en wil je graag deelnemen aan deze interactieve workshop met een kleine groep 

waarin we je helpen om het fundament binnen jouw organisatie te optimaliseren. Meld je dan aan vóór 30 september 

door een mail te sturen naar info@putmansnextlevel.nl 

Voor wie?  

Deze workshop is geschikt voor iedereen die binnen 

een organisatie verantwoordelijk is voor HR, dat kan 

dus ook de ondernemer zelf zijn. Basiskennis is niet 

vereist. 

Waar?  

De workshop zal worden verzorgd op een locatie in 

Eindhoven. Vanzelfsprekend worden de actuele 

overheidsmaatregelen in acht worden genomen. 

Kosten?  

€799,- exclusief btw en inclusief koffie, thee en 

lunch. 
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