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DIEPGANG OPLEIDING - ONTSLAG EN VERGOEDING NIEUWE STIJL 
           (arbeidsrecht per 1 juli 2014) 
 
Omschrijving 
 
Kom je in aanraking met een ontslagkwestie, hoe pak je dat dan aan? Bij welke situatie 
past welke ontslagprocedure het beste? Hoe ga je creatief om met de wettelijke 
mogelijkheden en hoe verlopen de procedures praktisch gezien? Hoe schat je de hoogte 
van een redelijke vergoeding in? Welke ruimte heb je bij onderhandelingen en wat is de rol 
van een goed ontslagdossier? Welke gevolgen heeft het Wetsvoorstel Werk & Zekerheid 
op de ontslagpraktijk en in hoeverre kan daar nu al op worden geanticipeerd? 
 
Tijdens de opleiding Diepgang Ontslag en Vergoeding Nieuwe Stijl komen niet alleen de 
wettelijke kaders van de diverse ontslagvormen en vergoedingen aan bod, maar ook de 
praktische toepasbaarheid. 
 
Doel 
 
Het verkrijgen van specialistische en praktische kennis van het ontslagrecht, zodat je de 
kansen en risico´s van een ontslagzaak kan inschatten, de juiste stappen kan nemen naar 
het gewenste resultaat en weet hoe je het spel met de werknemer speelt. 
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Onderwerpen 
 
• 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 
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Opleidingstip 
 
De drie diepgang opleidingen Flexibele Arbeidsrelaties Nieuwe Stijl, Arbeidsvoorwaarden 
en Ontslag en Vergoeding Nieuwe Stijl vormen tezamen de driedaagse complete en 
verdiepende opleiding Diepgang Arbeidsrecht Nieuwe Stijl. 
 
Heb je met name behoefte aan meer kennis over ontslag, maar is een basiskennis van het 
gehele arbeidsrecht ook van belang, combineer dan deze diepgang opleiding met de basis 
opleiding Praktisch Arbeidsrecht. 
 
Kijk voor de aantrekkelijke kortingen die gelden NVP-leden en voor het volgen van een 
tweede of volgende opleiding op de webpagina opleidingen / kosten. 


