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Beste ondernemer

Beste personeelsverantwoordelijke

Een nieuw jaar en meteen al heel wat wijzigingen in ons arbeidsrecht !

In het kader van de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden is op 1/1/2014 een grote stap gezet.
Ofschoon ook nà die datum de statuten 'arbeiders' en 'bedienden' voorlopig blijven bestaan, heeft de
gelijkschakeling tussen beide statuten een niet te onderschatten impact.

Hieronder een beknopt overzicht :

1.  Nieuwe vaste opzeggingstermijnen voor alle werknemers met afwijkingen voor sommige sectoren 
2.  Afschaffing van de proeftijd en weerslag op de beëindigingsregels 
3.  Afschaffing van de carensdag 
4.  Opzeggingsmogelijkheid voor contracten voor bepaalde duur 
5.  Een nieuwe •uitgebreidere‚ verplichting tot aanbod van outplacement 
6.  De •verplichte‚ motivering van het ontslag 
7.  Wijzigingen ivm het sollicitatieverlof 
8.  Aandacht voor de nieuwe standaardcontracten, aanpassing arbeidsreglement en het vastklikken van

de verworven rechten op vlak van de opzeggingstermijnen.

Daarom nodigen wij jullie uit op dinsdag 28 januari voor een infosessie waarbij wij stap voor stap alle
nieuwigheden zullen toelichten. Opdat u zeker aanwezig zou kunnen zijn, heeft u de keuze tussen een
middagsessie en een avondsessie.

Locatie : Cinestar, Gemeenteplein 8, 8790 Waregem. Voor een routebeschrijving, klik hier.

Middagprogramma :

11.00 uur onthaal 

11.15 uur - 12.30 uur infosessie Eenheidsstatuut 

12.30 uur - 13.00 uur Anton: hoe software u kan helpen met het eenheidsstatuut 

13.00 uur broodjeslunch 
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https://maps.google.be/maps?hl=nl&amp;ie=UTF8&amp;view=map&amp;q=Cin%C3%A9star+Waregem&amp;hq=Cin%C3%A9star+Waregem&amp;hnear=&amp;t=m&amp;z=13&amp;vpsrc=0&amp;iwloc=A&amp;f=d&amp;daddr=Cine+Star,+Gemeenteplein+8,+8790+Waregem&amp;geocode=%3BCfrFKxrX4cSmFXlzCAMdvFs0ACkpSJE2-xXDRzGLOIzps2YAbA


Avondprogramma :

18.15 uur onthaal 

18.30 uur - 19.45 uur infosessie Eenheidsstatuut 

19.45 uur - 20.15 uur Anton: hoe software u kan helpen met het eenheidsstatuut 

20.15 uur broodjeslunch 

Als klant van Wij Helpen is deze infosessie GRATIS, als niet-klant kan u zich voor 60,5EUR •incl.
BTW‚ inschrijven. Gelieve hiervoor uw facturatiegegevens te vermelden op uw inschrijvingsformulier.

INSCHRIJVEN KAN TOT 23 JANUARI VIA BIJGEVOEGD INSCHRIJVINGSFORMULIER 
documenten/inschrijvingsformulier infosessie•3‚.doc DAT U TERUGSTUURT NAAR 
onthaal@wijhelpen.be of faxt naar 056/62 04 70

disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 
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