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nieuw 
programma !

Vermijd blunders, slordig-
heden en dwalingen in uw 
cruciale HR documenten.

“Praktijk staat centraal  
in deze workshop!”

Wij doen mee ...

www.bosplus.be



Waarom dit programma?

BLUNDERS, SLORDIGHEID EN DWALINGEN

Of u dit leuk vindt of niet, maar als HR professional stelt u elke dag documenten 

op met een juridische impact. Of u nu een contract opstelt met een niet-

mededingingsclausule, een ontslagbrief om dringende reden, een internet policy 

voor alle medewerkers of een aanzet voor een hernieuwde ondernemings-cao … 

u kunt zich geen blunders of slordigheden permitteren. Want de impact van een 

slordig opgesteld HR-document is groot.     

LEER UIT DE PRAKTIJK

Daarom stelt het IFBD deze unieke doe-workshop voor.  Aan de hand van 

tientallen casussen uit de dagelijkse HR-praktijk, leert u op een uiterst interactieve 

manier hoe u documenten, brieven en contracten op een heldere én juridisch 

correcte manier opstelt. Bij elk document schetsen onze trainers voor u eerst het 

juridische kader, zoomen daarna in op de meest gemaakte fouten en leren u hoe 

een foutloos document op te stellen. Aan de hand van templates en concrete 

oefeningen gaat u zelf aan de slag.  

VERLOOP VAN DE DAG

De workshop verloopt in een losse en persoonlijke sfeer, onder leiding van 

Meester Ankaert en Meester Aerts. Gedurende de workshop begeleiden zij u 

doorheen het mijnenveld van Legal Drafting van HR documenten, clausules en 

contracten. De unieke aanpak – waarbij u zelf uw sociaaljuridische documenten 

opstelt en redigeert – zorgt voor een direct bruikbare dag. Aan de hand van 

praktische oefeningen, gebaseerd op levensechte situaties, wordt een antwoord 

gegeven op vragen als:

 > Hoe begint u aan een tekst?

 > Welke feiten worden best wel en niet vermeld?

 > Moet u naar wetteksten verwijzen en hoe doet u dat?

 > Hoe maakt u uw clausules sluitend?

 > Gebruikt u ambtelijke of vlotte taal?

 > Wat zeker wél of niet vermelden?

 

Meester Eveline Ankaert en Meester Kato 
Aerts zijn beide Sr. Associate bij Lydian.  
Binnen het departement ‘Employment, 
Pensions & Benefits’ kennen zij het 
individuele en collectieve arbeidsrecht 
door en door. Herstructureringen, collectief 
ontslag, sociale conflictbeheersing, 
sociale verkiezingen, collectief overleg, de 
Europese ondernemingsraad, internationale 
tewerkstelling ... : het zijn maar enkele van 
hun  vele expertises.

Beiden hebben zij een jarenlange 
praktijkervaring in alle aspecten van het 
individuele en collectieve arbeidsrecht en 
staat personeelsverantwoordelijken bij in 
het oplossen van diverse vraagstukken.  
Het begeleiden van HR managers bij het 
opstellen van sociaaljuridische teksten is dan 
ook een dagelijkse bezigheid voor Meester 
Ankaert en Meester Aerts.    

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te 

brengen. Om dit te realiseren, vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving 

van de probleemstelling te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig 

opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte. 

U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het nummer:  

+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Uw docententeam

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



ONTSLAG: BELANGRIJKSTE CLAUSULES

 ❖ Ontslag door opzegging;

 ❖ Ontslag om dringende reden;

 ❖ Outplacementaanbod;

 ❖ Ontslagmotivering;

 ❖ C4-formulier.

DE ARBEIDSOVEREENKOMST EN BIJZONDERE CLAUSULES

 ◆ Het arbeidscontract voor bediende, kaderlid en zelfstandige.

 ◆ Anciënniteitsbeding, scholingsbeding, beding over intellectuele rechten, 

concurrentiebeding, exclusiviteitsbeding, bonusplannen …

HR POLICIES

 ◆ Van internet policy tot car policy. 

ONDERNEMINGS-CAO’S

 ◆ Opstellen van een collectieve arbeidsovereenkomst.

 ◆ Hoe afspraken op een bindende wijze verwoorden?

ARBEIDSREGLEMENT

COMMUNICATIE MET DERDEN

 ◆ Van sociale inspectie tot overgang van personeel. 

 U krijgt templates voor de meest cruciale HR documenten, die u na de training als 

basis voor uw eigen contracten, communicatie en clausules kunt gebruiken. 

Overzicht programma

OPTIMAAL LEEREFFECT
We beperken het aantal deelnemers 
aan deze cursus. Hierdoor kunt u 
optimaal profiteren van de kennis en 
ervaring van de docent. Bovendien 
toetst u op een interactieve manier 
uw eigen praktijksituatie aan die van 
uw collega’s. Zo garandeert het IFBD 
u een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

VERLOOP CURSUSDAG(EN):

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de trainingsdag
 (met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de cursusdag. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.

Na deze dag stelt u de meest 
cruciale HR documenten foutloos 
op. U krijgt templates die u als basis 
kunt gebruiken en leert de meest 
gemaakte fouten en blunders.  



DRAFTING VAN HR DOCUMENTEN

DATUM & LOCATIE:

INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de 
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid 
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse 
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer 
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving 
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen 
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn 
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is 
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet 
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer 
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

KOSTPRIJS: 

>>> € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR

20
19

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1521/drafting-van-hr-documenten/inschrijven

