Aan de leden van de Vereniging voor Arbeidsrecht

Woerden, november 2018

Geachte leden,
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de Vereniging voor Arbeidsrecht
op dinsdag 11 december 2018.
Tijdens deze bijeenkomst zal ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden
gehouden waarin het bestuur decharge zal vragen voor het financiële boekjaar 2017.
Tevens zal Monica Wirtz, adviseur juridische zaken bij AWVN, worden voorgedragen
om Judith van der Hulst als bestuurslid op te volgen.
Tijdens de bijeenkomst zullen de drie, dit jaar binnen het arbeidsrecht benoemde
hoogleraren spreken over het onderwerp van hun oratie, met als overkoepelend
thema: ‘De uitdagingen van transnationalisering en globalisering voor de
Nederlandse arbeidsmarkt’. De bijeenkomst wordt gehouden in het Muntgebouw
aan de Leidseweg 90 te Utrecht. Voor informatie over de bereikbaarheid klikt u op
deze link.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 – 14.15

Inloop

14.15 – 14.30

ALV

14.30 – 14.40

opening

14.40 – 15.15

Zef Even, advocaat en hoogleraar
‘De uitdagingen van de Europese marktvrijheden ten aanzien
van de Nederlandse werknemer’

15.15 – 15.50

Femke Laagland, hoogleraar
‘De uitdagingen van de Europese marktvrijheden ten aanzien
van de Nederlandse zzp’er’

15.50 – 16.15

Pauze

16.15 – 16.50

Gerdien van der Voet, advocaat en hoogleraar
‘Hoe binnen het ‘natte arbeidsrecht’ wordt omgegaan met de
uitdagingen van globalisering’

16.50 – 17.15

discussie met de zaal

17.15

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.

Met vriendelijke groet,

Caspar Inden
secretaris

