
Zie voor alle lesdata www.imkopleidingen.nl/aa

“Het vraagt veel van een medewerker om op een effectieve en efficiënte manier om te gaan met 
telefonische incasso. Enerzijds is het van belang dat het geld op tijd binnenkomt, anderzijds is het 
van belang dat uw klant behouden blijft. Hier komt dan ook klantgerichte communicatie om de 
hoek kijken. De training zorgt dat de incassomedewerker nog effectiever en klantgerichter te werk 
gaat en plezier haalt uit zijn uitdagende taak. De praktijk- en resultaatgerichte aanpak legt een  
stevige basis voor effectief incasseren met behoud van de klant!”

“Effectief incasseren met behoud van de klant!”

Alain Camonier - Trainer bij IMK Opleidingen
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-brieven maken het leerproces waardevol. Om de nieuwe 
inzichten en vaardigheden te borgen, kunt u tussentijds en 
tot twaalf maanden na afloop contact onderhouden met  
de trainer en andere deelnemers.

Wie is mijn trainer? 
Onze trainers zijn specialisten op dit vakgebied, met veel 
praktische ervaring over de toepassing van het arbeidsrecht. 
Zij zijn dagelijks betrokken bij het opstellen van contracten, 

het adviseren ten aanzien van arbeids voorwaarden,  
reglementen en vraagstukken op het terrein van  
ziekteverzuim en ontslag.
 
Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 995,- 
Tariefsopbouw: lesgeld € 795,- / lesmateriaal € 90,- / 
locatiekosten € 110,- (2 dagen).
Alle bedragen zijn exclusief btw.

Regio en data: 2 dagen van 10.00 - 17.00 uur

oktober 2017
Drachten 13 - 10 20 - 10

Zwolle 31 - 10 07 - 11

november 2017
Breda 01 - 11 08 - 11

Rotterdam 09 - 11 16 - 11

Utrecht 21 - 11 28 -11

december 2017
Eindhoven 04 - 12 11 - 12

Amsterdam 07 - 12 14 - 12

maart 2018
Zwolle 06 - 03 20 - 03

Born 23 - 03 06 - 04

april 2018
Amsterdam 12 - 04 26 - 04

Eindhoven 23 - 04 07 - 05

mei 2018
Utrecht 08 - 05 22 - 05

Rotterdam 16 - 05 30 - 05

Breda 24 - 05 07 - 06

februari 2018
Utrecht 08 - 02 22 - 02

Den Haag 21 - 02 07 - 03

juni 2018
Drachten 11 - 06 25 - 06

september 2017
Utrecht 25 - 09 02 - 10

Voor wie? 
Deze cursus is bestemd voor iedereen die op de 
 hoogte moet zijn van de belangrijkste en nieuwste 
regels op het terrein van het arbeidsrecht.
Deelnemers aan deze cursus zijn werkgevers, hoofd 
personeelszaken, medewerkers die verantwoordelijk-
heid dragen voor de arbeidscontracten, voorzitters 
en leden van de OR.  
Voor een volledige HRM-basis adviseren wij de  
opleiding Human Resource Management A of B. 

Wat leer ik?
In deze cursus krijgt u antwoord op uw vragen over 
de toepassing en invulling van de verschillende 
arbeids contracten. U krijgt informatie en voorbeel-
den waarmee u kunt nagaan of u de zaken in uw 

organisatie op de juiste wijze hebt geregeld. U ontvangt 
uitleg over Wet werk en zekerheid, hoe de rechters en 
UWV met de nieuwe regels omgaan en wat dat voor  
u als werkgever betekent. Na de cursus bent u (weer) 
volledig op de hoogte.

Onze aanpak 
Leren doet u volgens ons niet alleen in een leslokaal. 
Daarom gaat u meteen na uw inschrijving aan de slag 
met lesmateriaal en maakt u uw leerwensen kenbaar,  
via ons online leerplatform. De cursus zelf is bijzonder 
praktijkgericht; bij elk onderwerp staat de link tussen  
de regels en de toepassing ervan in de praktijk centraal.  
De opdrachten, discussies, ervaringsuitwisseling en 
naslagwerk met voorbeeldcontracten, -regelingen en 

cursus van 2 dagen

Zekerheid door het 
correct toepassen van 
(nieuwe) wetgeving

Wetgeving rond het arbeidsrecht verandert 
voortdurend. HR-medewerkers moeten 
niet alleen op de hoogte zijn van alle 
wijzigingen, het is ook belangrijk dat ze 
weten wat de wetgeving concreet voor hun 
organisatie betekent. Voldoet het huidige 
beleid? Na deze cursus weten ze hun actuele 
kennis toe te passen.

abeidscontracten, 
arbeidsrecht  
en ontslag

Direct inschrijven bekijk de training online contact opnemen
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