Cursusdagen
Arbeidsrecht

“Neemt u de juiste stappen op het juiste moment?”.
www.arbeidsrechter.nl

Cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht
“Gericht op strategisch kennis, inzicht
en vaardigheden”
Uitdagend met diepgang
Cursusdagen op post-HBO/WO niveau met enige kennis van het
dossiers. U leert samen met andere cursisten een vraagstuk nader
te analyseren en daardoor meer te zien en te horen. U gaat zich
inleven in de oplossingen.

Het 3-daagse pakket bestaat uit:
• 3 Cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht: verstoorde verhoudingarbeidsrecht.
• Intensieve begeleiding door onze specialist/docent.
• Werkboek met een uitgewerkte juridische analyse.

Wat maken deze cursusdagen goed toepasbaar?
• Losse cursusdagen op donderdag of vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.
• Elke cursusdag heeft zijn eigen onderwerp welke volledig afgerond wordt.
• Volledig actueel met alle wijzigingen door de Wet Werk en Zekerheid.

Arbeidsrecht op het goede spoor

AN-i is gespecialiseerd in arbeidsrecht en wij verzorgen de website Arbeidsrechter.nl. Onze specialisten procedebeginnend personeelsmedewerker tot en met de gespecialiseerde advocaat.

Persoonlijk advies
Bel dan gerust | 08877-08800

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onze website:
www.AN-i.nl/opleiding-arbeidsrecht

Cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht
Leert u de juiste stappen op het juiste moment te nemen?
Tijdens deze cursusdagen wordt u uitgedaagd om te leren omgaan met complexe dossiers. Op het juiste
moment de juiste stappen nemen vraagt om kennis, inzicht en vaardigheden. Gedurende deze cursusdagen zult
u leren om strategisch te denken, te handelen en het tactvol brengen. U werkt met de uitdagende praktijkvoorbeelden van de specialisten zelf en aan de hand van een diepgaand en overzichtelijk kader zijn deze dagen
boeiend en zeer leerzaam.

De prijs:
€ 895,00
(0% BTW en All in)

Deze cursusdagen los volgen?
De prijs voor een losse cursusdag bedraagt:
€ 345,00 (o% BTW en All in)

Inhoud Cursusdagen:

Arbeidsrecht op het goede spoor

Verstoorde verhoudingen, verwijtbaar handelen en
disfunctioneren (kantonrechter):

Voor deze 3 ontslaggronden hanteert de kantonrechter speciﬁeke
eisen. Op deze dag zal precies blijken wat er van een werkgever en
werknemer verwacht mag worden. Dat ziet op alle bouwstenen die
een werkgever dient te regelen en het adequaat optreden. Leer
eﬀectief een dossier op te bouwen en leer uw koers te bepalen op
deze veelzijdige dag.

Vraagstukken bij ziekte en reoganisaties (UWV):

De grootste kopzorg is veelal een zieke werknemer. Hoe ga je hier
mee om en wat is wel of niet mogelijk? Wat wordt er verwacht en
hoe pak je dit correct aan? Bij reorganisaties is visie en inzicht van
groot belang. Naast het doorvoeren van veranderingen zonder
ontslag, zal net als bij langdurige ziekte het ontslag via het UWV
verlopen. Hoe dient u deze procedure aan te pakken met de daarbij
behorende valkuilen en mogelijkheden.

(Contr)actueel Arbeidsrecht:

De actuele ontwikkelingen, mede door de Wet Werk & Zekerheid
staan centraal. Wij behandelen voor de praktijk zeer belangrijke
onderwerpen: de mogelijkheden van ﬂexibele contracten en ontduikingsconstructies, de werking tussen cao, personeelsreglement
en arbeidscontract, gebruik van speciﬁeke bedingen en het eﬀectief
toepassen van een vaststellingsovereenkomst. Uw kennis van de
mogelijkheden en aanpak leveren u ondernemingsvrijheid op.

“Door specialistische vraagstukken de
oplossingen ervaren”.
Persoonlijk advies

Heeft u vragen of wenst u een persoonlijk advies?
Bel dan gerust | 08877-08800

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onze website:
www.AN-i.nl/opleiding-arbeidsrecht

