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Sociale wetgeving - Actualiteit

Sociaal-juridische updates 10 sessies van 2 uur Donderdag van 12.00u tot 14.00u in Roeselare en 
dinsdag van 9.00u tot 11.00u in Oostkamp

Roeselare, 
Oostkamp

Sociaal-juridische updates voor de 
social profit

5 sessies van 2 uur Dinsdag van 9.00u tot 11.00u in Roeselare Roeselare

Sociale wetgeving - Overzichtsopleidingen

Basiscursus loonadministratie voor 
scholen: de essentie toegelicht

1 dag 15/10/2018 Roeselare

Sociaal recht in de praktijk 6 dagen start 24/01/2019 Oostkamp

Sociale wetgeving - Thema’s

Afwezig op het werk (schorsing van 
de arbeidsovereenkomst)

1 dag 12/02/2019 Oostkamp

Arbeidsduur en flexibiliteit 1 dag 29/01/2019 Oostkamp

Maak kennis met het  
opleidingsaanbod van Acerta

 � Sociale wetgeving: van basis tot specialisatie
 � Human resources, management en persoonlijke vaardigheden
 � Op maat van uw sector: privésector, publiek of social profit
 � Actualiteit op het scherp van de snede
 � Expert-trainers: Annelies Baelus - manager Acerta Opleidingen

  Karen Van den Bergh - senior legal consultant
  Dirk Neefs - senior legal consultant 
  Els Meersseman  - senior legal consultant  
  Veerle Deviaene - senior legal consultant
  Jurryt Prims - manager Kenniscentrum  
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Opleidingen
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Zet je hr-carrière  
op het juiste spoor!
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Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het 
juiste contract op

0,5 dag 24/01/2019 Oostkamp

Boekhoudkundige verwerking van de 
lonen

1 dag 12/11/2018 Oostkamp

De nieuwe privacyverordening 
(GDPR): waar staat u?

0,5 dag 4/09/2018 Oostkamp

Praktijkdag ontslag 1 dag 26/02/2019 Oostkamp

Re-integratie na ziekte: een 
praktische wegwijzer

0,5 dag 11/09/2018 Oostkamp

Tijdskrediet en themaverlof 1 dag 21/02/2019 Oostkamp

Vakantiegeld berekenen: de basis 1 dag 7/02/2019 Oostkamp

Vakantierechten berekenen en 
herrekenen in de social profit

1 dag 20/09/2018 Oostkamp

Van bruto- naar nettoloon: een 
overzicht

0,5 dag 24/01/2019 Oostkamp

Van mobiliteitsbudget tot 
fietsvergoeding: alle regels in de 
praktijk

0,5 dag 13/06/2019 Brugge

 

Bent u een organisatie uit de social profit of de publieke sector? Dan hebt u recht op 30% korting op ons trainingsaanbod. Vink ‘social profit’ of ‘publieke 
sector’ aan in het inschrijvingsformulier op de website. Deze korting geldt niet voor opleidingen die specifiek voor de social profit, de publieke sector of lokale 
besturen worden georganiseerd.

Inschrijven? Ga naar acerta.be/opleidingen 
Meer info? learning@acerta.pro of  016 24 99 91

https://www.acerta.pro/nl/Arbeidsovereenkomsten-zo-stelt-u-het-juiste-contract-op?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/Arbeidsovereenkomsten-zo-stelt-u-het-juiste-contract-op?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/opleiding-boekhoudkundige-verwerking-van-de-lonen?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/opleiding-boekhoudkundige-verwerking-van-de-lonen?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/opleiding_nieuweprivacyverordening?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/opleiding_nieuweprivacyverordening?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/praktijkdag_ontslag?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/opleiding_reintegratienaziekte?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/opleiding_reintegratienaziekte?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/tijdskrediet_en_themaverlof?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/vakantiegeld_berekenen_de_basis?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/vakantierechten-berekenen?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/vakantierechten-berekenen?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/Van-bruto-naar-nettoloon-een-overzicht?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/Van-bruto-naar-nettoloon-een-overzicht?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/Van-mobiliteitsbudget-tot-fietsvergoeding-alle-regels-in-de-praktijk?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/Van-mobiliteitsbudget-tot-fietsvergoeding-alle-regels-in-de-praktijk?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen
https://www.acerta.pro/nl/Van-mobiliteitsbudget-tot-fietsvergoeding-alle-regels-in-de-praktijk?utm_source=Kalender-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2018-najaar-opleidingen

