
Bestemd voor:
• HR-managers 
• Ondernemers

TRAINING
Donderdag 28  maart 2019 - Mercure Hotel Amersfoort Centre
Donderdag 3 oktober 2019 - Mercure Hotel Amersfoort Centre

Ontslagrecht in de HR-praktijk
Na het volgen van deze training:
• Bent u op de hoogte van de laatste en komende regelgeving over ontslagrecht

• Kent u de gevolgen van ontslag tijdens proeftijd en ontslag op staande voet

• Weet u hoe u een ontslagdossier moet voorbereiden bij een werknemer die disfunctioneert, 

verwijtbaar handelt of bij een verstoorde arbeidsrelatie

• Bent u op de hoogte van de verschillende stappen bij ontslag wegens reorganisatie

• Kent u de risico’s van ontslag van een zieke werknemer en een werknemer met  

 AOW-gerechtigde leeftijd

• Heeft u kennis van de beëindiging via vaststellingsovereenkomst

Actuele informatie en aanmelden

www.kerckebosch.nl
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Ontslagrecht 
in de HR-praktijk
Elke werkgever krijgt te maken met ontslag. In de 
praktijk is het er niet simpeler op geworden om 
werknemers te ontslaan. Jurisprudentie laat zien dat een 
ontslag goed moet worden voorbereid om een afwijzing 
te voorkomen. Daarnaast worden er steeds hogere 
(billijke) vergoedingen opgelegd. Ontslag wordt duurder. 
Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is er veel 
veranderd. Er is inmiddels de nodige rechtspraak. De Wet 
Arbeidsmarkt in Balans (WAB), (die waarschijnlijk vanaf 
2020 zal gelden), zal weer de nodige veranderingen met 
zich meebrengen.

Veel gemaakte fouten
In de praktijk blijkt regelmatig dat het ontslagdossier van 
een slecht functionerende werknemer onvolledig is. Men is 
niet of te laat begonnen met de opbouw van het dossier. 
En/of een verbetertraject ontbreekt. Het risico is dan groot 
dat de rechter het ontslag afwijst.

Een ander veelvoorkomend probleem is fouten in de 
ontslag-op-staande-voetbrief. Hierdoor kan het ontslag 
worden teruggedraaid of er moeten hoge vergoedingen 
worden betaald. Fouten in de brief kunnen ook gevolgen 
hebben voor het concurrentiebeding van de werknemer.

Tijdens deze 1-daagse training worden de belangrijkste 
vraagstukken rondom ontslag behandeld. Daarbij wordt 
de relevante wetgeving en jurisprudentie besproken en het 
voorstel van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. De 
docent zal situaties uit haar praktijk met u delen en u krijgt 
nuttige tips en tricks die u helpen bij het goed doorlopen 
van het ontslagproces. Het is ook mogelijk om eigen 
praktijkvragen in te brengen. 

PROGRAMMA
08:30 - 09:00 Ontvangst, registratie

09:00 - 09:30 Welkom en kennismaking

09:30 - 10:00 Proeftijdontslag
• Wanneer kan een proeftijd worden afgesproken
• Hoe kan een werknemer in de proeftijd worden ontslagen

10:00 - 11:00 Ontslag op staande voet
• Aan welke eisen moet er zijn voldaan
• Hoe kan ontslag op staande voet worden vernietigd
• Waarom zou de voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande 

voet worden verzocht
• Hoe verloopt de ontbinding wegens dringende reden
• Welke vergoedingen kunnen er worden gevraagd
• Kan een werknemer ook schadeplichtig zijn
• Wat zijn de gevolgen voor een concurrentiebeding

11:00 - 11:15 Pauze

11:15 - 12:30 Ontslag wegens disfunctioneren, verwijtbaar 
 handelen of verstoorde verhoudingen
• Wat is nodig voor dossieropbouw
• Hoe verloopt een verbetertraject
• Welke herplaatsingsverplichtingen zijn er
• Hoe gaat de ontbindingsprocedure bij de Kantonrechter
• Welke vergoedingen kunnen er worden opgelegd

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 14:30 Reorganisatieontslag
• Wat kan er staan in een reorganisatieplan
• Hoe verloopt de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad (OR)
• Welke afspraken staan er in een Sociaal Plan
• Welke herplaatsingsverplichtingen zijn er
• Hoe wordt er geprocedeerd bij UWV
• Wat zijn de gevolgen van de opzegverboden bij reorganisatie
• Welke vergoeding is wettelijk verplicht
• Wat is de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine 

werkgever

14:30 - 15:00 AOW/Pensioen en ontslag
• Wat betekent het pensioenontslagbeding
• Wat zijn de gevolgen van ontslag na AOW-gerechtigde leeftijd

15:00 - 15:15 Pauze

15:15 - 16:00 Ontslag en ziekte
• Wanneer is ontslag wegens veelvuldig verzuim mogelijk
• Hoe verloopt de ontslagprocedure na 2 jaar
• Hoe werkt de regeling Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte
• Wat is de rol van een deskundigenoordeel in de procedure
• Wat zijn de gevolgen van een slapend dienstverband

16:00 - 17:00 Beëindiging via vaststellingsovereenkomst
• Welke onderwerpen staan er in de vaststellingsovereenkomst
• Wanneer kan de wettelijke bedenktermijn worden ingeroepen
• Wat betekent finale kwijting
• Wilsgebreken

17:00 Vragen en afsluiting

Organisatie
Studiecentrum Kerckebosch
Aanmelden: www.kerckebosch.nl
Informatie: Klantenservice
030-698 4222 / klantenservice@kerckebosch.nl

Mijn investering?
€ 450,- per persoon excl. btw
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) 
documentatiemateriaal.

Docent: mr. Saskia Lang 
Saskia is advocaat/partner bij Langblok 
advocaten. Zij is ruim 20 jaar werkzaam in 
de advocatuur. Zij is specialist op het gebied 
van arbeidsrecht en privacyrecht. 
Saskia verzorgt regelmatig cursussen en 
trainingen. Zij is onder meer aangesloten 

bij de Vereniging voor Arbeidsrecht (VAA), Vereniging 
Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en Vereniging 
Privacyrecht (VPR).


