
Maak kennis met de opleidingen van  
Acerta op maat van de publieke sector 

 � sociaal recht: van basis tot specialisatie
 � actualiteit op het scherp van de snede
 � inclusief rechtspositieregeling lokale besturen
 � expert-trainers:   Dirk Neefs - legal trainer - senior consultant Publieke sector 

 Els Meersseman - legal trainer – senior consultant Publieke sector

acerta.be/opleidingen

Actualiteit

Sociaal-juridische updates voor de publieke sector 5 sessies van 2 uur

Om de 2 maanden op dinsdag, donderdag of vrijdag Gent, Wilrijk, Leuven, Brussel, Hasselt

Kom gratis kennis maken met de updates voor de publieke sector: acerta.be/updates-proefsessie-publieke-sector
 
Overzichtsopleiding

Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen 6 dagen

6, 7, 13, 14, 27 en 28 september 2018 Wilrijk

12, 14,19, 21, 26 en 28 februari 2019 Leuven

Topics

Arbeidsongeschiktheid van lokale ambtenaren: bereken het ziekteverlof 1 dag

2 oktober 2018 Leuven

31 januari 2018 Brussel

De loonbrief van A tot Z in de publieke sector 1 dag

8 november 2018 Gent

23 mei 2019 Wilrijk

Dirk Neefs

Els Meersseman

2018-2019

Opleidingen
Publieke sector

Zet je hr-carrière  
op het juiste spoor!

https://www.acerta.pro/nl/proefsessie_sociaal-juridische_update_voor_de_publieke_sector#utm_source=kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/sociaal_recht_in_de_praktijk_voor_lokale_besturen?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/arbeidsongeschiktheid-van-lokale-ambtenaren-bereken-het-ziekteverlof?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/loonbrief_publieke_sector?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
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Inschrijven? Ga naar acerta.be/opleidingen 
Meer info? learning@acerta.pro of  016 24 99 91

Elektronische aangifte sociaal risico (E-ASR) voor de publieke sector 1 dag

26 oktober 2018 Leuven

2 april 2019 Wilrijk

Interim bij de overheid: alles wat u moet weten 0.5 dag

27 september 2018 Gent

Pensioenen in de overheid: statutair versus contractueel 1 dag

12 november 2018 Leuven

13 juni 2019 Gent

30% korting op de opleidingen uit het algemeen aanbod van Acerta
Wist u dat u als werknemer van de publieke sector ook 30% korting geniet op de algemene opleidingen van Acerta? 

Acerta heeft namelijk een breed aanbod opleidingen rond verschillende thema’s: sociale wetgeving, human resources, management en persoonlijke vaar-

digheden. Om te weten of u gebruik kan maken van deze korting, volgt u deze 3 stappen: 

1. Vind op de website van Acerta Opleidingen (acerta.be/opleidingen) de opleiding die u interesseert.

2. Check in de tab ‘Prijs’ of de 30% korting voor de publieke sector vermeld staat. 

3. Duid in het inschrijvingsformulier ‘publieke sector’ aan en de korting wordt automatisch verrekend op uw factuur.

https://www.acerta.pro/nl/Elektronische-aangifte-sociaal-risico-E-ASR-voor-de-publieke-sector?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/Interim-bij-de-overheid-alles-wat-u-moet-weten?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/Pensioenen_in_de_overheid?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen

