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DIEPGANG OPLEIDING - DIEPGANG ARBEIDSRECHT NIEUWE STIJL 
            (arbeidsrecht per 1 juli 2014) 
 
Omschrijving 
 
Ben je dagelijks bezig met personeel? Ben je betrokken bij het opstellen van verschillende 
soorten (flexibele) arbeidsovereenkomsten? Hou je je daarnaast bezig met 
arbeidsvoorwaarden en het opstellen van reglementen? Kom je regelmatig in aanraking 
met ontslagkwesties of het nu disfunctioneren betreft of een bedrijfseconomisch motief? 
In dat geval is een diepgaande kennis van het arbeidsrecht, aangevuld met de nieuwste 
ontwikkelingen naar aanleiding van wetsvoorstel Werk & Zekerheid,  onontbeerlijk. 
 
Tijdens de driedaagse diepgang opleiding Diepgang Arbeidsrecht Nieuwe Stijl zullen de 
belangrijkste juridische èn praktische facetten van aanname tot ontslag op diepgaande 
wijze behandeld worden. 
 
Doel 
 
Het opfrissen, verdiepen van je kennis van het arbeidsrecht dan wel het verkrijgen van een 
brede, doch specialistische kennis van het arbeidsrecht, zodat je in staat bent om 
inhoudelijk adequaat en praktisch met allerhande arbeidsrechtelijke situaties in jouw 
organisatie om te gaan en daarin interne of externe partijen te adviseren en overtuigen.  
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Deel 1 - Diepgang opleiding Flexibele Arbeidsrelaties Nieuwe Stijl 
 
• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

O.a.: reeksen van bepaalde tijd overeenkomsten, gevolgen van opvolgend werkgeverschap, 
de Ragetlie-regel, de ontbindende voorwaarde, (tussentijdse) opzegmogelijkheden, 
proeftijd. 

 

• Oproepovereenkomsten 
O.a.: kenmerken en voor- en nadelen van de voorovereenkomst en mup-overeenkomst 
(nulurenovereenkomst en min-maxovereenkomst), regels bij ziekte en vakantie van de 
oproepkracht, de invloed van wettelijke rechtsvermoedens. 

 

• Uitzend- en detacheringsovereenkomsten 
O.a.: kenmerken en verschillen tussen de uitzendovereenkomst en de 
detacheringsovereenkomst, rechten en plichten van de inlener, de rol van de uitzend-
CAO´s. 

 

• Payrollovereenkomst 
O.a.: kenmerken en valkuilen van de payrollovereenkomst. 

 

• Freelance-overeenkomst / overeenkomst van opdracht 
O.a.: verschillen tussen freelancer en werknemer, verschillen arbeidsrechtelijke en fiscale 
beoordeling van de arbeidsrelatie, gevolgen van een verkeerde beoordeling, rechterlijke 
toetsing van de freelance-overeenkomst. 

 

• Wet Werk & Zekerheid 
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Deel 2 - Diepgang opleiding Arbeidsvoorwaarden 
 
• Aanvang en omvang arbeidsovereenkomst 

O.a.: rechtsgeldigheid proeftijd, aanpassing van de arbeidsduur. 
 

• Postcontractuele bedingen 
O.a.: houdbaarheid van een concurrentie- en relatiebeding, aandachtspunten bij een 
studiekostenterugbetalingsregeling. 

 

• Vakantie en arbeidsongeschiktheid 
O.a.: nieuwe vakantiewetgeving: opbouw, vaststelling en verjaring van vakantie, 
samenloop van ziekte en vakantie, nuances van de loondoorbetaling bij ziekte. 

 

• Bijzondere beloningsvormen 
O.a.: aandachtspunten bij een 13e maand, bonus en studiekosten. 

 

• Wijziging en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden 
O.a.: eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden (functie, loon, werktijden etc.), wijziging 
collectieve arbeidsvoorwaarden, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, de rol van de OR. 

 

• Gelijke behandeling bij toekenning arbeidsvoorwaarden 
O.a.: geoorloofd (in)direct onderscheid in arbeidsvoorwaarden, rechtvaardigingsgronden. 

 

• Werkkostenregeling 
O.a.: arbeidsrechtelijke gevolgen en wijzigingsmogelijkheden. 

 

• Actuele ontwikkelingen 
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Deel 3 - Diepgang opleiding Ontslag en vergoeding Nieuwe Stijl 
 
• Beëindiging tijdens de proeftijd 

O.a.: beëindiging voor aanvang dienstverband of bij ziekte, rechtsgeldigheid van het 
proeftijdbeding, ongeldige beëindiging. 

 

• Beëindiging van rechtswege 
O.a.: AOW-gerechtigde leeftijd, opvolgend werkgeverschap, gevolgen van de Ragetlie-regel. 

 

• Ontslag op staande voet 
O.a.: toetsing houdbaarheid, voorkomen van procedure- en voorbereidingsfouten, beperking 
van eventuele risico´s. 

 

• Beëindiging met wederzijds goedvinden 
O.a.: valkuilen van de vaststellingsovereenkomst, de fictieve opzegtermijn, gevolgen voor de 
WW en/of ZW. 

 

• Beëindiging via de kantonrechter en UWV WERKbedrijf 
O.a.: aanpak, verschillen en kansen van elke procedure, valkuilen bij gebruik 
kantonrechtersformule en afspiegelingsbeginsel, regels bij collectief ontslag. 

 

• Dossieropbouw 
O.a.: verschillende stappen bij dossieropbouw, het verbetertraject, (rechterlijke) toets van 
´ontslagrijp´ dossier, het financiële effect van een goed of slecht dossier. 

 

• Wetsvoorstel Werk & Zekerheid 


