
 

 

                                      

 

Actualiteitenavond HR-wetgeving 
Uitnodiging 
Dinsdag 10 oktober of donderdag 26 oktober 2017 
 
Omschrijving 

Dankzij deze actualiteitenavond bent u in één avond weer helemaal op de hoogte 
van alle recente wetswijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van HR.  

Wij informeren u over de volgende onderwerpen: 
 Sociale zekerheid 
 Arbeidsrecht 

 Personeel en fiscus 

Wat leert u? 
Tijdens deze avond worden recente en komende wetswijzigingen met u 

doorgenomen met de consequenties hiervan voor werkgevers en werknemers. 
Aan de hand van diverse voorbeelden en tips lichten we de nieuwe stand van 

zaken toe. U bent direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het 
vakgebied. Daarnaast heeft u volop de gelegenheid om uw vragen te stellen.   

Actueel, helder en praktijkgericht!  

Enkele onderwerpen die tijdens de actualiteitenavond besproken worden, zijn: 

 Verandering in wetgeving rondom minimumlonen  
 Tegemoetkoming voor werkgevers: Loonkostenvoordelen (LKV’s) en Lage-

inkomensvoordeel (LIV)  

 Wet Werk en Zekerheid (WWZ); 2 jaar later 
 Handhaving van de wet DBA (opvolger van de VAR) 

 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 
 Subsidieregeling Praktijkleren en/of Stagefonds (voor zorg) 
 Aangepaste Arbowet 

 Actualiteiten op het vlak van WW en verzuim 
 Relevante en actuele jurisprudentie 

Programma 

18.00 uur   Ontvangst met koffie en thee 
18.30 – 19.45 uur  HR-wetgeving actualiteiten 
19.45 – 20.15 uur  Pauze 

20.15 – 21.30 uur  Vervolg HR-wetgeving actualiteiten  
NB: gelegenheid voor het stellen van vragen? 

21.30 uur   Evaluatie en afsluiting met borrel 
 

 



 

 
 

Algemene informatie 

De kosten voor de HR-wetgeving actualiteitenavond bedraagt € 62,95 per 

persoon (excl. BTW). 

Komt u met twee of meer personen van dezelfde organisatie dan zijn de kosten  
€ 50,95 per persoon (excl. BTW). 

Bij de prijs zijn inbegrepen koffie, thee, water, frisdrank, pilsje of wijntje. Het 
documentatiemateriaal wordt achteraf naar u gemaild of opgestuurd (naar 
behoefte).  

Via bijgevoegd formulier kunt u zich inschrijven.  

Na het invullen van uw gegevens kunt u het formulier mailen naar: 

info@vanderwijst-salarisadvies.nl 

 
Locatie 

De Toren, Torenstraat 12, 5473 EL  Heeswijk-Dinther - www.de-toren.nl 
Parkeren bij de kerk te Dinther is gratis. 

Deelname is mogelijk tot maximaal 50 personen, dus vol = vol. 
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

  
Jolanda Hendriks – van der Wijst 

E-mailadres: info@vanderwijst-salarisadvies.nl  
06-82 58 23 28 
 

 

 
 

 
 

mailto:info@vanderwijst-salarisadvies.nl
http://www.de-toren.nl/


 

Actualiteitenavond HR-wetgeving 

 

INSCHRIJVING: 
 

Datum :        10 oktober 2017 
         26 oktober 2017  

 

Aantal deelnemers : ………    (van dezelfde organisatie) 
 

Deelnemer 1: 
Aanhef  : Dhr./Mevr.  (streep door wat niet van toepassing is) 
Naam   :  

Functie  : 
E-mailadres  : 

 
Deelnemer 2:      (indien van toepassing) 

Aanhef  : Dhr./Mevr.  (streep door wat niet van toepassing is) 
Naam   :  
Functie  : 

E-mailadres  : 
 

 
 
Bedrijfsnaam : 

Adres   : 
Postcode  : 

Woonplaats  : 
Telefoonnummer : 
 

Emailadres voor facturatie: …………………………………………………………. 
 

Factuurgegevens zijn gelijk aan bovenstaande gegevens   
Ja / Nee   (streep door wat niet van toepassing is) 
 

Bij nee afwijkend adres hieronder invullen 
 

Adres   : 
Postcode  : 
Woonplaats: 

 
Factuur t.a.v. afdeling: ……………………..…………………./ n.v.t.  

(streep door wat niet van toepassing is) 
 
Na het invullen van bovenstaande gegevens kunt u het formulier mailen naar: 

info@vanderwijst-salarisadvies.nl 
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