‘Praktijkcursus Arbeidsrecht’
Prof. mr. A.R. Houweling
│13 december 2018 │6 PO NOvA │
€ 365,- │incl. lunch en lesmateriaal│

●
Alle relevante ontwikkelingen en uitspraken op het terrein van arbeidsrecht updaten? Dan is deze praktijkcursus iets voor u. In zes
uur tijd neemt Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling u mee door de
meest belangwekkende jurisprudentie en wet- en regelgeving.
Naast verdieping en analyses, zal hij ook praktische tips en tricks
meegeven. De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Een aanrader voor elke
arbeidsrechtadvocaat!
●
Aan bod zullen onder meer komen:
- aanpassingen van het ontslag- en arbeidsrecht per 2018
- billijke vergoedingen onder de WWZ sinds New Hairstylebeschikking van de Hoge Raad (wat is nu precies de juiste berekeningsmethode)
- voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ na Mediant en Vlisco
- doorstart uit faillissement en overgang van onderneming na Hof
van Justitie EU
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- flexibele arbeid na Care4Care
- zzp en het hete hangijzer van de Wet DBA
- zieke werknemers en wetsvoorstel transitievergoeding bij 104
weken arbeidsongeschiktheid
- concurrentiebedingen en rechtspraak van de Hoge Raad
- doorwerking cao-recht
●
Deze cursus wordt verzorgd door Prof. mr. A.R. Houweling,
hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en legal counsel bij DingemansVanderKind Advocaten. Hij is een autoriteit op zijn
vakgebied en een veelgevraagde spreker voor cursussen en congressen.

●
Datum en tijdstip: donderdag 13 december 2018, tussen 10.0017.30 uur (6 lesuren)
Aantal PO: 6 PO NOvA
Cursuslocatie: Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10,
1083 AD Amsterdam (op 5 min. loopafstand van trein- en metrostation Amsterdam RAI)
Cursusprijs: € 365,- ex. btw (incl. lunch en lesmateriaal)
●
Aanmelden voor de Cursus
Aanmelden via www.edulawopleidingen.nl (‘Menu, Aanmelden’)
of per e-mailbericht naar contact@edulawopleidingen.nl
of telefonisch via 06-48865243
Bernard Loderstraat 27, 1063 PA Amsterdam
KvK 58.76.36.78, info@edulawopleidingen.nl
www.edulawopleidingen.nl

