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Datum: donderdag 4 juni 2015 
Tijdstip: 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur) 
Locatie: Het Oude Raadhuis Hoofddorp 
(Hoofdweg 675, 2131 BC Hoofddorp)  

  

  



 

Dat met de invoering van de Wet Werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 het 
ontslagrecht grondig op de schop gaat is inmiddels wel bekend. De 
belangrijkste wijzigingen (de transitievergoeding, de ketenregeling, de 
ontslagroutes etc.) heeft iedereen ook wel voorbij zien komen. 
 
Maar wat betekent de WWZ nou concreet voor u als werkgever en wat is de 
impact ervan op uw bedrijf? Moeten uw arbeidscontracten worden veranderd 
en wordt het makkelijker of juist moeilijker om werknemers te ontslaan? 
 
U bent meer geinteresseerd in de (praktische) uitwerking van de nieuwe regels 
dan de saaie theorie erachter. Dat snappen wij. Daarom laten wij een lange 
lezing met een opsomming van feiten achterwege en stipt Jeroen Dikker kort 
de belangrijkste wijzigingen aan. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het voorleggen van praktijkvoorbeelden. Na de bijeenkomst weet u 
welke ruimte de WWZ biedt om zo makkelijk mogelijk met de invoering ervan 
om te gaan. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de arbeidscontracten en het personeelshandboek 
van onze relaties up-to-date zijn. Daarom organiseren wij, naast deze 
bijeenkomst, een extra avondspreekuur. U neemt uw contracten en 
personeelshandboek mee, wij checken in een (kosteloze) sessie van een half 
uur of ze WWZ-proof zijn. Op de HR-borrel kunt u zich inschrijven voor een 
WWZ-sessie. 
 
Aanmelden?  
De HR-borrel is kleinschalig van opzet, zodat er voldoende gelegenheid is voor 
vragen en discussie. Er is dus een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om 
teleurstelling te voorkomen, adviseren wij u dan ook snel te reageren. 
Zoals u van ons gewend bent, is deelname aan de HR-borrel 
kosteloos. Aanmelden kan bij Hülya Özbakir via hozbakir@swdv.nl. 
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