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Actualiteiten Arbeidsrecht 

van A t/m Z 
 

              Prof. Mr. A.R. Houweling 
 

 

│26 mei 2023 │ 

│ hybride: fysiek op locatie in Amsterdam + via livestream  

│€ 425,- (fysiek) / € 375,- (livestream)│ 

incl. lesmateriaal & lunch │ 
 

 

 

● 

 

2023 belooft een jaar van verandering in het arbeidsrecht te worden. 

We trappen af met Deliveroo (kwalificatie van de rechtsverhouding) 

en ontvangen vanuit Den Haag wetsontwerpen die de gezagsverhou-

ding ‘moderniseren’, flex nog minder flex maken en ook zaken als 

het concurrentiebeding en doorstarts uit faillissement blijken in be-

weging.  

 

Ondertussen heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over eenzijdige wij-

ziging van arbeidsverhoudingen, billijke vergoedingen en ernstige 

verwijtbaarheid, terwijl de feitenrechters de eerste uitspraken op het 

terrein van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaar-

den hebben gewezen. 

http://www.edulawopleidingen.nl/


 
 

Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden:  

fysiek op locatie in Amsterdam + via een livestream 

 
Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam 

KvK 58.76.36.78, info@edulawopleidingen.nl  

 www.edulawopleidingen.nl  

0610297228 / 0624642111 

 

 

Kortom: tijd om de lijnen samen te brengen in een dag vol arbeids-

rechtelijke ontwikkelingen. Aan de hand van de wet en jurispruden-

tie zal op interactieve wijze de stand van het arbeidsrecht worden 

besproken en zoveel als mogelijk van praktische tips worden voor-

zien. 

 

Daarmee is deze cursus – fysiek of via livestream te volgen – een 

aanrader voor elke arbeidsrechtjurist. 

 

● 

 

Deze cursus wordt verzorgd door Prof. mr. A.R. Houweling, 

hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotter-

dam en legal counsel bij DingemansVanderKind Advocaten. 

Hij is een autoriteit op zijn vakgebied en een veelgevraagde 

spreker voor cursussen en congressen.    

 

● 

 

Datum en tijdstip: vrijdag 26 mei 2023, tussen 9.30-17.00 

Opleidingspunten: zowel bij fysieke deelname als bij online deel-

name ontvangt u 6 PO NOvA.  

Cursuslocatie: fysieke deelname op locatie Novotel Amsterdam, 

Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (op 5 min. loopafstand 

van trein-/tramstation Amsterdam RAI). 

Cursusprijs: € 425,- ex. btw (fysiek, incl. lunch) / € 375,- ex. btw 

(livestream); incl. lesmateriaal.  

 

 

 

http://www.edulawopleidingen.nl/
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● 

 

Aanmelden/vragen 

per e-mail info@edulawopleidingen.nl 

via de website www.edulawopleidingen.nl (‘Aanmelden’ in menu) 

of telefonisch 06 10 29 72 28 

http://www.edulawopleidingen.nl/
mailto:info@edulawopleidingen.nl
http://www.edulawopleidingen.nl/

