Aan de leden van de Vereniging voor Arbeidsrecht

Woerden, april 2018

Geachte leden,
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de Vereniging voor Arbeidsrecht
op dinsdag 29 mei 2018. De bijeenkomst zal worden gehouden in New Babylon,
Anna van Burenplein 48 te Den Haag. Dit ligt naast ns-station Den Haag Centraal.
De bijeenkomst zal in het teken staan van het wetsvoorstel dat op 9 april 2018 ter
internetconsultatie is voorgelegd
(https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans):

Het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans
Gezien de actualiteit moet het programma nog ingevuld worden. Onderwerpen die in
ieder geval besproken zullen worden zijn de nieuwe i-grond, regels die verband
houden met flexibele arbeid (waaronder de ketenregeling, de proeftijd en payrolling)
en natuurlijk de vraag of het wetsvoorstel de titel waar kan maken. Over de invulling
van het programma krijgt u zo snel mogelijk nader bericht.
Het programma zal duren van 14 uur tot 17 uur. Daarna is er een borrel.
U kunt zich via de website (www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl) voor de bijeenkomst
aanmelden. U kunt bij de aanmelding ook aangeven of u een
aanwezigheidscertificaat wilt ontvangen. Voor het verstrekken van een
aanwezigheidscertificaat wordt een bedrag van € 25,- voor elk uur onderwijs in
rekening gebracht. Het aanwezigheidscertificaat kunt u gebruiken als bewijs dat u
een bijeenkomst heeft bijgewoond die bijdraagt aan de vakbekwaamheid in de zin
van de Verordening op de vakbekwaamheid of die kan meetellen voor het behalen
van de PE-norm (rechterlijke macht). Het aanwezigheidscertificaat vermeldt hoeveel
uur effectief onderwijs is genoten, welk onderwerp is behandeld en welke deskundige
sprekers een voordracht hebben gehouden.
Zoals altijd verwachten wij weer een grote opkomst en in verband met het beperkte
aantal plaatsen raden wij aan dat u zich tijdig aanmeldt. Indien uw aanmelding is
bevestigd en u onverhoopt niet kunt komen, meldt u dit dan zo snel mogelijk per email aan info@verenigingvoorarbeidsrecht.nl zodat uw plaats aan iemand anders kan
worden gegeven.
Tot 29 mei 2018!

Met vriendelijke groet,
Caspar Inden
secretaris

