Seminar
Uitnodiging seminar 27 juni 2014
Het nieuwe Ontslagrecht
Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben komen de wijzigingen in het ontslagrecht
steeds dichterbij. Vorig jaar, direct nadat de wijzigingen bekend werden, hebben wij de
hoofdlijnen al voor u op een rijtje gezet. Nu gaan we verder de diepte in, zodat u weet
waar u straks aan toe bent én wat u nu al kunt doen.
Wij zetten voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij, zodat u nu al kunt anticiperen op
wat er gaat komen:
Het concurrentiebeding vervalt, help! Of toch niet?
De ontslagvergoeding verandert; wat gaat het u kosten?
Wat moet u als werkgever echt wel of niet gedaan hebben?
UWV of kantonrechter; welke route moet u straks volgen?
Dit seminar is speciaal bedoeld voor HRM-professionals en P&O-medewerkers, maar het is
ook een must voor de manager en ondernemer die personeelszaken in zijn of haar
portefeuille heeft.
Deze keer wordt het seminar gehouden op het terrein van Breda Future, het nieuwe
sportevenement van Breda dat wij graag steunen. Na afloop heeft u dan ook alle
gelegenheid om, onder het genot van wat lekkers, te genieten van toptennis: de
toekomstige winnaars van Roland Garos spelen hier!
Sprekers:
Maaike Blankert,
Maaike is een advocaat met ruime proceservaring, vooral ook op het
gebied van het arbeidsrecht. Zij staat werkgevers bij in tal van juridische
zaken, van personeelsreglement tot reorganisatie en van ontslag tot
flexibilisering. Het delen van deze kennis, juist ook dit soort seminars,
binnen kantoor én met klanten is een belangrijk en inspirerend onderdeel
van haar werk.
Noortje van den Berg,
Noortje is vanaf 2008 werkzaam in de arbeidsrechtpraktijk, zowel als
juridisch adviseur als nu bij Blue Legal als advocaat. Zij adviseert
werkgevers over de juridische inrichting van het werkproces en
arbeidsverhoudingen, maar procedeert ook in herstructureringen en
ontslagprocedures. Adviseren en onderhandelen zit haar in het bloed.
Programma:
08.30 uur

Ontvangst

08.45 uur

Wijzigingen per juli 2014 en nieuw ontslagrecht

09.30 uur

Pauze

09.45 uur

Nieuw ontslagrecht, in uw organisatie

10.30 uur

Afsluiting en napraten onder het genot van iets lekkers

Meer informatie vindt u hier: u kunt zich daar ook gelijk inschrijven
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onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, deze bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

