
Vormen het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen niet uw eigenlijke 
werkgebied, maar hebt u er in uw werk wel regelmatig mee te maken? 

Arbeidsrecht en 
werknemersverzekeringen

Dan zult u gemerkt hebben hoe lastig het is om op dit gebied op de 
hoogte te blijven. De ontwikkelingen gaan vaak snel en de gevolgen 
voor uw eigen praktijk zijn niet steeds direct duidelijk.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?  
Teken dan in op de Actualiteitencyclus arbeidsrecht en werknemers-
verzekeringen. Twee maal per jaar (in juni en december) bespreekt 
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl tijdens een interactieve online bijeenkomst 
alle voor werkgevers relevante actualiteiten op het gebied van het 
arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen. 
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Actualiteitencyclus

Postbus 1095, 5004 BB  Tilburg
J. Asselbergsweg 58, 5026 RR Tilburg

E-mail: mail@vanzijl-advocaten.nl
Internet: www.vanzijl-advocaten.nl

Telefoon: (013) 463 55 99
Telefax: (013) 463 22 66

mailto:mail%40vanzijl-advocaten.nl?subject=
http://www.vanzijl-advocaten.nl


dinsdag 20 juni 2023, woensdag 20 december 2023

Het gaat om online bijeenkomsten, die u alleen live kunt volgen. U volgt de bijeenkomst vanaf uw eigen 
werkplek met behulp van een laptop. De bijeenkomst is interactief: u ziet en hoort niet alleen de spreker, 
maar u kunt ook vragen stellen aan de spreker, waarbij de spreker en alle deelnemers u kunnen horen en 
andersom. U ziet verder de sheets van de Powerpointpresentatie die bij de bijeenkomst wordt gebruikt.

14:00 uur

1,5 à 2 uur (afhankelijk van de te bespreken actualiteiten)

mr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Van Zijl Advocaten, Tilburg)

(assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministrateurs/loonadviseurs, HR-managers, 
casemanagers

Let op: voor deze online bijeenkomsten worden bij  
de beroepsorganisaties geen opleidingspunten 
aangevraagd.

"Om te kunnen deelnemen aan het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen dient u 
deelnemer te zijn aan de plus variant van het arbeidsrecht abonnement©.U kunt zich als deelnemer voor het 
arbeidsrecht abonnement© aanmelden via de website van ons kantoor: "www.vanzijl-advocaten.nl". 

Bij verhindering voor een bijeenkomst van de actualiteitencyclus kan steeds een vervanger aan de online 
bijeenkomst deelnemen. 

Tel. (013) 463 55 99, e-mail: mail@vanzijl-advocaten.nl, internet: www.vanzijl-advocaten.nl.

Datum bijeenkomsten 2023

Soort bijeenkomst:

Aanvangstijd:

Duur:

Spreker:

Doelgroep:

Waardering met  
opleidingspunten diverse 

beroepsorganisaties :

 

Aanmelding:

Verhindering:

Nadere informatie:
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