
P & L  O F F I C E

Op woensdag 11 december a.s. hoort u 
alle wijzigingen per 1 januari 2020 op het 
gebied van loonheffingen, sociale zeker-
heid, arbeidsrecht en mobiliteit. De perso-
neelsadviseurs van P&L Office bespreken 
alle maatregelen die op Prinsjesdag bekend 
worden gemaakt. Zij nemen u mee langs 
de aandachtspunten die voor u het komen-
de jaar belangrijk zijn. 
Een echte kennisochtend met het actuele 
overzicht van wet- en regelgeving. 

Op 25 maart 2020 wordt de workshop 
Arbeidscontracten, arbeidsrecht en ontslag 
georganiseerd. Deze workshop wordt ver-
zorgd door Mr. M.C. (Marieke) Janus van 
Janus Advocatuur en is speciaal ontwik-
keld voor ondernemers en/of medewerkers 
die verantwoordelijk zijn voor personeels-
zaken binnen hun organisatie en die op de 
hoogte willen zijn van de belangrijkste en 
nieuwste regels op het terrein van het ar-
beidsrecht.  

De workshop is erg praktijkgericht, bij elk 
onderwerp staat de link tussen de regels en 
de toepassing ervan in de praktijk centraal. 
U krijgt informatie en voorbeelden waar-
mee u kunt nagaan of u de zaken in uw 
organisatie op de juiste wijze heeft gere-
geld. U ontvangt uitleg over de Wet Arbeid 
in Balans, hoe rechters en UWV met de 
nieuwe regels omgaan en wat dat voor u als 
werkgever betekent. Na de workshop bent 
u (weer) volledig op de hoogte. 

Op 24 juni 2020 kunt u aan de introductie 
workshop Werkgeluk op de werkvloer deel-
nemen. Deze richt zich op werkgevers, ma-
nagers, leidinggevenden en medewerkers. 
Waar mensen met elkaar werken zullen op 
den duur ook situaties ontstaan waar de 
communicatie niet lekker verloopt of waar 
niet iedere medewerker even gemotiveerd is. 
Wanneer medewerkers minder betrokken 
zijn in een organisatie komen zaken als 
productiviteit, flexibiliteit en creativiteit 
onder druk te staan. Onderzoek toont aan 
dat gemiddeld 25% van de werkende Ne-
derlanders één of meerdere slechte dagen 
per week ervaart die werkgerelateerd zijn. 
Werkgeluk leidt tot minder verzuim, min-
der stress, hogere kwaliteit van dienstver-
lening, klanttevredenheid èn een beter be-
drijfsresultaat. 
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Privéproblematiek en de effecten op het
gedrag & functioneren van uw werknemers  |  16 oktober 2019

Update wet- en regelgeving
salaris & personeel 2020  |  11 december 2019

Arbeidscontracten,
arbeidsrecht en ontslag  |  25 maart 2020 

Introductie
werkgeluk op de werkvloer  |  24 juni 2020

Voor wie:  Deze workshop is bedoeld voor werkgevers,
hoofd personeelszaken en leidinggevenden.

Voor wie: De kennisochtend is bedoeld voor werkgevers en/of diegenen
die verantwoordelijk zijn voor de personeels- en salarisadministratie van de organisatie.

Voor wie: werkgevers, managers, leidinggevenden en medewerkers die zich willen 
focussen op het gebied van werkgeluk, hun kennis over gelukkig werken willen 
vergroten en dit ook in de praktijk willen toepassen.

Datum & locatie:
Woensdag 25 maart 2020 van
9.30 - 12.30 uur inclusief aansluitend 
lunch (12.30 - 13.30) bij Restaurant
‘De Viersprong’ te Nieuwleusen.

Datum & locatie:
Woensdag 11 december 2019 van
9.30 - 12.30 uur inclusief aansluitend 
lunch (12.30 - 13.30) bij Restaurant
‘De Viersprong’ te Nieuwleusen.

Datum & locatie:
Woensdag 16 oktober 2019 van
9.30 - 12.30 uur inclusief aansluitend
lunch (12.30 - 13.30) bij Restaurant
‘De Viersprong’ te Nieuwleusen.

Datum & locatie:
Woensdag 24 juni 2020 van
9.30 - 12.30 uur inclusief aansluitend 
lunch (12.30 - 13.30) bij Restaurant
‘De Viersprong’ te Nieuwleusen.

Aanmelden:
Via het inschrijfformulier op:
www.pl-office.nl 

Aanmelden:
Via het inschrijfformulier op:
www.pl-office.nl 

Aanmelden:
Via het inschrijfformulier op:
www.pl-office.nl 

Aanmelden:
Via het inschrijfformulier op:
www.pl-office.nl 

Op 16 oktober a.s. organiseren we een 
workshop omgaan met de effecten op ge-
drag & functioneren van uw werknemers 
bij privéproblemen. Deze workshop wordt 
gegeven door Hilde Vehof en Greta van 
der Veer, professionals op het gebied van 
Budgetcoaching en Mantelzorg in bedrijf. 

Elke werkgever krijgt vroeg of laat te ma-
ken met een werknemer met privéproble-
men. Elke situatie kan anders zijn: een 
ernstig zieke partner of kind van uw werk-
nemer, een op handen zijnde echtschei-
ding, hulpbehoevende ouders of financiële 
problemen. In principe een privé aangele-
genheid waar u als werkgever buiten staat. 
“Dat is toch niet ons probleem!?” Echter 
hebben deze omstandigheden wel degelijk 
effect op uw werknemer en is het belang-
rijk hier aandacht voor te hebben. Alleen, 
hoe doet u dat op een goede manier? 

Programma: 
• Welke signalen zie je bij werknemers 

met geldzorgen? 
• In welke situaties moet je extra alert 

zijn op geldzorgen bij een medewerker? 
• Wat is het effect van geldzorgen op 

het welzijn, productiviteit en het 
ziekteverzuim van uw werknemers? 
En wat kost dit u als werkgever? 

• Hoe herkent u werknemers met 
mantelzorgtaken en hoe vergroten we 
de bespreekbaarheid ervan?

• Wat is het effect van mantelzorgzaken 
op het welzijn, productiviteit en het 
ziekteverzuim van uw werknemers. 
En wat kost dit u als werkgever? 

• Hoe geef ik mantelzorgbeleid vorm 
binnen mijn organisatie en wat kom 
ik daarbij tegen?

• Wat zijn de do’s en don’ts.

Programma: 
• In één ochtend op de hoogte van 

alle wijzigingen per 1 januari 2020, 
waaronder de uitwerking van de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans met oa:
- Duur van contracten voor 

bepaalde tijd weer 3 jaar.
- Uw oproepkrachten krijgen meer 

rechten!
- Ontslagrecht op de schop.
- WW-premie niet meer per 

sector maar afhankelijk van soort 
arbeidsovereenkomst.

Programma: 
- Inhoud van de schriftelijke 

arbeidsovereenkomst
- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

en verlenging
- Proeftijd en aanzegplicht
- Concurrentiebeding, nevenarbeid 

beding, relatiebeding
- Ontslaggrond bedrijfseconomische 

redenen
- Ontslag op persoonlijke gronden
- Oproepkrachten
- Payrolling
- Overeenkomst van opdracht

Programma: 
• Medewerkers leren hoe ze zelf hun 

werkgeluk kunnen vergroten.
• Hoe kun je dit als organisatie faciliteren 

en meetbaar maken?
• Wat houdt gelukkig leidinggeven in en 

hoe pas je dit toe? 
• Succesvol veranderingen teweegbrengen 

om een gelukkige en succesvolle 
organisatie te worden.

Maar hoe kun je de betrokkenheid van de 
medewerkers binnen je organisatie en hun 
werkgeluk vergroten en hoe pas je dit in de 
praktijk toe?  

De introductieworkshop laat u in hoofd-
lijnen kennismaken met een uitgebreider 
vervolg trainingsprogramma ‘Werkgeluk 
op de werkvloer’.
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