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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

CLUB SOCIALE ACTUALITEIT

€ 756,25 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Als men dagelijks geconfronteerd wordt met de toepassing van de sociale wetgeving dan dient men hiervoor over juiste informatie te beschikken.
Om hieraan tegemoet te komen, organiseert SBM de club Sociale actualiteit.
In deze club:
Krijgt u het laatste nieuws heet van de naald
Wordt er ingespeeld op wat nieuw is
Wordt er meegedeeld wat u eventueel mag verwachten
Wordt alles zeer praktisch gegeven
door topspecialisten
M.a.w. u bent op de hoogte van de meest recente evoluties en u krijgt een antwoord op allerlei vragen en problemen die betrekking hebben op de sociale wetgeving. U
krijgt de nodige informatie op het goede moment via onze topsprekers. U mag zelf suggesties van thema's naar voren brengen. Indien wij vaststellen dat er veel vraag
is naar bepaalde thema's, gaan wij hier graag op in en kunnen ze behandeld worden.
De garantie dat de sessies, zoals gepland, zullen plaatsvinden is 100%. Hiervoor doen we een beroep op meerdere sprekers die toegang hebben tot de meest
performante bronnen om zo de meest actuele wijzigingen naar de sociale club mee te brengen ter toelichting. Continuïteit en kwaliteit, zoals mag verwacht worden,
zijn gewaarborgd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De club sociale actualiteit is een forum waar volgende profielen niet mogen ontbreken:
Personeelsverantwoordelijken
Verantwoordelijken en medewerkers loon- en personeelsadministratie
Adviseurs van interimkantoren en personeelsadviseurs
Bedrijfsleiders van kleine ondernemingen

Voorkennis
Een goede basis sociale wetgeving is nuttig.Hebt u deze niet dan kunt u in het voorjaar telkens de SBM-opleiding Sociale wetgeving in de praktijk volgen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Maandelijks krijgt u een overzicht van de recente evoluties en krijgt u een antwoord op vragen en problemen die betrekking hebben op de sociale wetgeving.

PROGRAMMA
De actualiteit verandert voortdurend in de sociale wetgeving. Bijblijven is een must en dé doelstelling van de club sociale actualiteit.
Maandelijks krijg je een overzicht van de recente evoluties en krijg je een antwoord op vragen en problemen die betrekking hebben op de sociale wetgeving. Dit is
onder andere:
Wat wordt er besproken in de nationale arbeidsraad?
Welk wetsontwerp wordt ingediend in het parlement?
Wat betekent dit nu concreet voor ons bedrijf?
Bespreking hervorming sociale balans
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In het maandelijks seminarie worden de meest recente actualiteit en de evoluties in de wetgeving belicht. De aanpak van de sprekers garandeert een optimale mix
tussen de laatste actualiteit en een totaalvisie over de sociale problematiek.
Uiteraard wordt interactiviteit gegarandeerd om in te spelen op specifieke vragen en problemen binnen uw organisatie.

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

dinsdag 08/10/2019

18:30

21:30

dinsdag 12/11/2019

18:30

21:30

dinsdag 03/12/2019

18:30

21:30

dinsdag 07/01/2020

18:30

21:30

dinsdag 17/03/2020

18:30

21:30

dinsdag 28/04/2020

18:30

21:30

dinsdag 19/05/2020

18:30

21:30

dinsdag 16/06/2020

18:30

21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Tot 40% korting op uw opleidingskost!
Bespaar als KMO tot 40% op de prijs van uw opleiding met KMO-portefeuille. Dien uw aanvraag ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding in. Meer informatie,
registraties en aanvragen van uw subsidie op www.kmo-portefeuille.be.

DOCENT
Mtr. Wouter Derveaux, expert Sociaal recht, Advocatenkantoor Leterme & Partners

Dirk Durivet is sinds 1987 sociaal adviseur bij de HR Dienstengroep Liantis. Hij geeft al meer dan 20 jaar training & opleiding.
Anneleen Wydooghe, Key Account Manager Vandelanotte HR Solutions, jurist

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 3

#050503

Nele Vangheluwe, juriste en experte sociaal recht
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