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Uitnodiging voor 19 september, 26 september, 3 oktober of 15 oktober     
 

Wet Arbeidsmarkt in BalansWet Arbeidsmarkt in BalansWet Arbeidsmarkt in BalansWet Arbeidsmarkt in Balans    

We horen u al denken… ‘Alwéér wijzigingen in het 

arbeidsrecht?’  

 

Inderdaad, de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is 

in aantocht, waardoor er per 1 januari 2020 weer het één 

en ander gaat veranderen voor u en uw medewerkers. 

 

Graag praten onze juristen arbeidsrecht u tijdens een van 

onze kennissessies bij over de wijzigingen, zodat u tijdig 

bent voorbereid en kunt anticiperen op de nieuwe 

wetgeving. 

 

Tijdens deze kennissessie zullen de belangrijkste 

maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans worden 

behandeld, denk hierbij aan: 

� Verruiming van de ketenregeling; 

� Bescherming van de positie van oproepkrachten; 

� Veranderingen in het ontslagrecht; 

� Wijzigingen in de transitievergoeding en 

compensatieregelingen; 

� Wijzigingen in de WW-premies die u als werkgever 

afdraagt; en  

� Werken met uitzendkrachten en de beperking van 

payroll-mogelijkheden. 

 

Uiteraard komen er tijdens de kennissessie ook andere 

actualiteiten en praktijkvoorbeelden aan bod en is er volop 

gelegenheid tot het stellen van vragen. U verlaat de 

kennissessie met een aantal praktische handvatten en 

inzicht in de kansen en risico’s die de Wet Arbeidsmarkt in 

Balans u biedt. 

Wanneer en waar?Wanneer en waar?Wanneer en waar?Wanneer en waar?    

Onze kennissessies worden gehouden op: 

� Donderdag 19 september 2019 op onze vestiging aan de 

Institutenweg 41 in Enschede update: vol! 

� Donderdag 26 september 2019 op onze vestiging aan de 

Twentelaan 5 in Almelo update: vol! 

� Donderdag 3 oktober 2019 op onze vestiging aan de 

Twentelaan 5 in Almelo update: vol! 

� Dinsdag 15 oktober 2019 op onze vestiging aan de 

Institutenweg 41 in Enschede 

 

Wij ontvangen u om 15.15 uur met een kop koffie of thee, 

waarna de kennissessie start om 15.30 uur.  

Omstreeks 17.00 uur sluiten wij de kennissessie af en 

praten we - onder het genot van een hapje en een drankje - 

graag nog even met u na. 

 

AanmeldingAanmeldingAanmeldingAanmelding    

Deelname aan deze kennissessie is kosteloos. 

U kunt zich voor één van de kennissessies aanmelden op 

www.eshuis.com/wijzigingen-in-het-arbeidsrecht-met-de-

wab waarna wij uw deelname zullen bevestigen. 

Let op: per sessie zijn maximaal 25 plekken beschikbaar! 

 

Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?    

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen? 

Dan kunt u contact opnemen met: 

Mirjam Struijk-Doornweerd | Eshuis Organisatieadviseurs 

m.struijk@eshuis.com | 088 - 500 95 86. 

Kennissessie 'Wijzigingen in het arbeidsrecht 
i.v.m. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)' 


