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Arbeidsrecht:
from hiring to firing

In deze opleiding worden de basisbeginselen van het Belgisch arbeidsrecht 

behandeld. Ze is vooral bedoeld voor de leden van jouw HR-team met 

minder ervaring in de juridische aspecten van HR. 

De advocaten van Claeys & Engels ontwikkelden een interactieve en 

praktische opleiding voor uw werknemers.
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In de basisopleiding arbeidsrecht komen de volgende

thema’s aan bod:

• Rekrutering en selectie

− Verschillende werkwijzen

− Aandachtspunten bij rekrutering en selectie

− Types arbeidsovereenkomsten

• Arbeidsduur

− Het begrip “arbeidstijd”

− Zes verboden

− Overwerk, uitbetaling van overuren en compensatierust

− Flexibele tewerkstelling

• Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

• De sociale partners

• De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht: from hiring to firing

Tailor made opleiding voor de 

medewerkers binnen uw bedrijf

Ter plaatse in uw bedrijf of digitaal

Een halve dag of een dag
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Compensation and Benefits

Staat uw Comp & Ben strategie op de agenda?

Wilt u de laatste praktijken kennen of de 

de basisbeginselen van een beloningsbeleid herzien? 

Ontdek de Comp & Ben workshops die we voor u en uw team hebben 

ontwikkeld!



4

5 workshops van 3 uur met een « à la carte » keuze

Analyse van verschillende thema’s zoals:

• het algemene kader

• de beloningsbasis

• werk en flexibiliteit

• mobiliteit

• niet-financiële beloningsinstrumenten

Compensation & Benefits

Tailor made opleiding voor de 

medewerkers binnen uw bedrijf

Ter plaatse in uw bedrijf of digitaal

Een halve dag of een dag
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Data protection and privacy

De Europese General Data Protection Regulation (GDPR) verplicht 

ondernemingen om informatie over personen nauwgezet, veilig en 

confidentieel te behandelen. Het is dan ook cruciaal dat uw medewerkers 

over de nodige kennis beschikken en de vele verschillende verplichtingen 

begrijpen. Dit geldt bij uitstek in departementen waar veel persoonsgegevens 

worden behandeld zoals het HR departement. Niet alleen moet u de regels 

naleven. U moet ook kunnen bewijzen dat u daartoe de nodige maatregelen 

nam waaronder opleiding en training. 

De advocaten van Claeys & Engels ontwikkelden 

een interactieve en praktische opleiding voor uw 

werknemers.
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Praktische opleiding over de sleutelbegrippen van de

GDPR, de verplichtingen voor de onderneming en de

rechten voor werknemers. Deze opleiding kan op maat

worden uitgewerkt op basis van uw eigen GDPR beleid

en templates.

Praktische opleiding over de sleutelbegrippen van de

GDPR toegespitst op uw HR departement:

aandachtspunten bij rekrutering, sociaal overleg,

verwerking van foto’s, retentie van gegevens, vragen

van werknemers enz.

Data protection and privacy 

Tailor made opleiding voor de 

medewerkers binnen uw bedrijf

Ter plaatse in uw bedrijf of digitaal

Een halve dag of een dag
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Hoe omgaan met de 
vakbond in uw bedrijf?

Een goede kennis van uw rechten en plichten als

werkgeversvertegenwoordiger is cruciaal voor een optimaal en constructief

sociaal overleg in uw bedrijf. 

Wij bieden u hiervoor twee opleidingen in functie van uw organisaties en 

noden.
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Optimalisatie van het sociaal overleg

Thema’s ?

• Het sociaal overleg in België (inclusief taalaspecten en

stakingen)

• De bevoegdheden van de OR, het CPBW en de VA

(beknopt)

• De werking van de sociale overlegorganen

• Rechten en plichten van uw personeelsafgevaardigden 

(inclusief ontslagbescherming)

Hoe omgaan met de vakbond in uw bedrijf? (1/2)

Tailor made opleiding voor de 

medewerkers binnen uw bedrijf

Ter plaatse in uw bedrijf of digitaal

Een halve dag of een dag
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Optimalisatie van het sociaal overleg in uw bedrijf en

het onderhandelen en opstellen van collectieve

arbeidsovereenkomsten en policies

Thema’s?

• Het sociaal overleg in België (inclusief taalaspecten en

stakingen)

• De bevoegdheden van de OR, het CPBW en de VA

(beknopt)

• De concrete werking van de sociale overlegorganen

• Rechten en plichten van uw personeelsafgevaardigden 

(inclusief ontslagbescherming)

• Do’s and don’ts van het onderhandelen (inclusief rollenspel)

• Het belang van de controle over de interne en externe

communicatie

• Rechtsbronnen in het collectief arbeidsrecht met focus op

ondernemingscao’s en policies

Hoe omgaan met de vakbond in uw bedrijf? (2/2)

Tailor made opleiding voor de 

medewerkers binnen uw bedrijf

Ter plaatse in uw bedrijf of digitaal

Een halve dag of een dag
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Internationale tewerkstelling

De krapte op de arbeidsmarkt, het vrij verkeer van diensten, interne mobiliteit

en grensoverschrijdende structuren binnen bedrijven evenals nieuwe

fenomenen zoals digital nomads, tijdelijk of permanent al dan niet gedeeltelijk

vanuit het buitenland werken, zorgen meer en meer voor internationale

tewerkstelling. 

We bieden u twee opleidingen aan waarbij we stilstaan bij diverse 

aandachtpunten die hierbij aan bod komen.



11

Thema’s:

• Transfer en expatriatie

• Detachering

• Gelijktijdige tewerkstelling, salary split

• Commuters, grensoverschrijdend telewerk en digital

nomads

Komen aan bod: aandachtspunten arbeidsmigratie,

contractuele opzet en toepasselijk arbeidsrecht,

toepasselijke sociale zekerheid en belastingen en

diverse formaliteiten

Internationale tewerkstelling 

Tailor made opleiding voor de 

medewerkers binnen uw bedrijf

Ter plaatse in uw bedrijf of digitaal

Een halve dag of een dag
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Pensioen

Ons pensioenteam biedt twee opleidingen aan. De eerste opleiding maakt u 

wegwijs in de sociale en arbeidsrechtelijke aspecten van aanvullende

pensioenen. De opleiding richt zich op ondernemingen en sectoren met een

groepsverzekering als op ondernemingen en sectoren met een

pensioenfonds. 

Voor ondernemingen en sectoren met een eigen pensioenfonds focust een

tweede opleiding (of dagdeel) op de prudentiële en governance regels van 

toepassing op pensioenfondsen. Deze opleiding richt zich op leden van 

operationele organen van het pensioenfonds (raad van bestuur, etc.) en 

medewerkers die betrokken zijn bij het 

beheer daarvan.
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Thema’s aanvullende pensioenen

• Sociale procedures invoering en wijziging

• Type pensioenplannen en verzekeringscombinaties

• Aandachtspunten ontslag en pensionering

• Harmonisatie arbeiders-bedienden (indien van toepassing)

Structuur en werking van pensioenfondsen

• De structuur en werking van een pensioenfonds (IBP/OFP)

• De cruciale documenten

− Beheersovereenkomst, financieringsplan, SIP

• Governance aspecten en rol sleutelfuncties

Pensioen

Tailor made opleiding voor de 

medewerkers binnen uw bedrijf

Ter plaatse in uw bedrijf of digitaal

Een halve dag of een dag
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Welzijn op het werk

Welzijn op het werk en de veiligheid van werknemers wint almaar aan belang 

binnen ondernemingen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is 

veiligheid op het werk niet alleen een zaak van de preventieadviseur of de 

werkgever maar ook van het management en alle werknemers. 

Door de leden van het management en de hiërarchische lijn op te leiden over 

hun respectievelijke rol en verantwoordelijkheden, zal de bewustwording op 

de werkvloer enkel maar verhogen en zullen arbeidsongevallen worden 

vermeden. 

Ontdek de interactieve opleidingen die wij 

ontwikkelden voor uw en uw team!
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Diverse opleidingsmogelijkheden

Opleiding voor de leden van de hiërarchische lijn omtrent hun respectievelijke taken en verantwoordelijkheden + diverse

fases na een ernstig arbeidsongeval

Opleiding voor de leden van het management: bewustwording over de welzijnsverplichtingen + diverse fases na een

ernstig arbeidsongeval

Opleiding werken met derden;

Opleiding mentaal welzijn en psychosociale risico’s (hoe omgaan met stress, burn-out en grensoverschrijdend gedrag;

Etc.

Een interactieve en pragmatische opleiding, onderbouwd aan de hand van talrijke voorbeelden op

basis van een ruime praktijkervaring.

Diverse tips & tricks o.a. omgaan met de inspectie,…

Verhoogt de bewustwording op de werkvloer!

Welzijn op het werk

Tailor made opleiding voor het 

management en/of de medewerkers

binnen uw bedrijf

Ter plaatse in uw bedrijf of digitaal

Afhankelijk van inhoud en concrete

wensen


