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RAAGBAAK VOOR ZOWEL WERKGEVER ALS
V
WERKNEMER
Sollicitatie, contract, veilig werken, beoordeling, verzuim, opleiding, ontslag... vanaf het begin tot het einde bent u betrokken
bij de werknemers van uw organisatie. Directie en management
leunen sterk op uw kennis. U kunt het zich daarom niet veroorloven uw adviezen te baseren op onvolledige of verouderde
informatie.

VOOR EN DOOR VAKPROFESSIONALS
Om u bij de uitoefening van uw werkzaamheden te ondersteunen, heeft u er nu een nuttige kennispartner bij. Met Fundament
voor Personeel & Arbo heeft u namelijk de beschikking over een

INHOUDSOPGAVE
Werving, selectie &
aanstelling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
Vacature
Werving
Selectie
Aanstelling
Ondersteunende regelingen

Arbeidsovereenkomst
1. Inleiding
2. Soorten arbeidsovereenkomsten
3. Overige arbeidsverhoudingen
4. Bepalingen in de arbeidsovereenkomst
5. Personeelsreglement
6. Collectieve afspraken

Beloning
1.
2.
3.
4.

Inleiding
Wettelijke bepalingen
Beloningsvormen
Functiewaardering

Administratie
1. Inleiding
2. Administratieve verplichtingen
3. Belastingen & premies
4. Personeelssubsidies
5. Bijzondere administratieve
verplichtingen
6. Contacten met externe
instanties

Aanvullende
arbeidsvoorwaarden
1. Inleiding
2. Vakantie, verlof & feestdagen
3. Vergoedingen, verstrekkingen & benefits
4. Bijzondere beloningen &
toeslagen

Functioneren
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
De functioneringscyclus
Motiveren
Werkverdeling & delegeren
Slecht functioneren aanpak
Omgaan met klachten &
conflicten

Opleiding & ontwikkeling
1.
2.
3.
4.

Inleiding
Organisatieontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
Scholing & opleiding

Arbowetgeving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inleiding
Doel van de arbowetgeving
Arbowet
Arbobesluit
Arboregeling
Arbeidstijdenwet
Arbeidstijdenbesluit
Wet op de ondernemingsraden
9. Wet verbetering poortwachter
10. Ziektewet
11. Participatiewet

actuele database vol tips en adviezen voor een optimale positie
tussen alle belanghebbenden. Onmisbaar op elke personeelsen of arbo-afdeling!

ACTUEEL EN VOLLEDIG
De personeelswetgeving staat nooit stil. De redactie van Fundament actualiseert de teksten daarom voortdurend. Bovendien
verschijnt er elke twee maanden een speciaal themadossier met
checklists en modellen over belangrijke onderwerpen binnen uw
vakgebied. De tweemaandelijkse e-mailnieuwsbrief wijst u op
de geactualiseerde artikelen. En komt u er met al die informatie
toch niet uit? Dan is er de gratis Fundament Adviesdesk. Binnen
één dag ontvangt u een eerste reactie op al uw zakelijke vragen.

12. Quotumwet en banen
afspraak
13. Overige wetten

Arboplichten
1.
2.
3.
4.

Inleiding
Plichten van de werkgever
Plichten van de werknemer
Vrijstelling van arboplichten

Arbobeleid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inleiding
De RI&E
Arbocatalogus
De cao
Arbobeleid vormgeven
Arbobeleid uitvoeren
Voorlichting over arbo
Bijzondere groepen

Veiligheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
Veiligheidsbeleid vormgeven
Bedrijfshulpverlening
Arbeidsongevallen
Veilige werkplek
Veilig gedrag

Arbeidstijdenbeleid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inleiding
Regels voor arbeidstijden
Werktijden
Pauzetijden
Rusttijden
Vakantie
Verlof
Bijzondere diensten
Roosters

10. Bijzondere sectoren &
beroepen
11. Bijzondere groepen medewerkers

Gezondheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
Beroepsziekten
Medische keuringen
De gezonde werkplek
Werk & privé
Gezondheidsmanagement

Verzuimbeleid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inleiding
Verzuimbeheersing
Verzuimbegeleiding
Verzuimcontrole
Verzuimregistratie
Verzuimkosten
Loondoorbetaling bij ziekte
Ziektewetvangnet
Verzuim & dienstverband

Aansprakelijkheid &
verzekeringen
1.
2.
3.
4.

Inleiding
Aansprakelijkheidsvormen
Verzuimkostenverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
5. Personeelsverzekeringen

Re-integratiebeleid
1.
2.
3.
4.

Inleiding
Poortwachterplichten
Mogelijkheden re-integratie
Hulp bij re-integratie
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GARANTIES EN VOORWAARDEN
Met de aanschaf van Fundament voor Personeel & Arbo krijgt u
een aantal keiharde garanties:
1 Bent u na aanmelding voor Fundament voor Personeel &
Arbo om wat voor reden dan ook niet tevreden? Laat dit dan
binnen zeven dagen schriftelijk weten via
klantenservice@rendement.nl en u betaalt helemaal niets!
2 U kunt uiteraard ook op een later tijdstip uw abonnement
beëindigen. Direct na ontvangst van uw schriftelijke opzegging stoppen wij uw abonnement. Geen opzegtermijn of
ingewikkeld gedoe dus! Uw abonnement stopt gewoon per
direct.

5. Onenigheid bij re-integratie
6. Subsidies & hulpmiddelen

Arbeidsongeschiktheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inleiding
Keuring
De WIA
Premies
Uitkeringen
Eigenrisicodragen
Gedeeltelijk arbeids
geschikt

Arbodienstverlening
1.
2.
3.
4.
5.

Inleiding
De arbodienst
Maatwerkregeling
Arbodeskundigen
De bedrijfarts

Controle en handhaving
1.
2.
3.
4.
5.

Inleiding
Handhavende organen
Controles Inspectie SZW
Sancties Inspectie SZW
Voorlichting Inspectie SZW

Arborisico’s
1. Inleiding
2. Fysieke belasting
3. Psychosociale arbeids
belasting
4. RSI/CANS
5. Klimaat
6. Hygiëne
7. Geluid
8. Licht & verlichting

9. Trillingen
10. Machineveiligheid
11. Brandgevaar
12. Stank
13. Gevaarlijke stoffen
14. Werken op hoogte
15. Explosiegevaar

digitale

3 De redactie zorgt voortdurend voor een actuele
inhoud.
artikelen
U ontvangt zes keer per jaar een magazine met daarin de
belangrijkste recente wijzigingen in de database en een
themadossier over een actueel onderwerp.
4 U heeft onbeperkt toegang tot het WettenKompas. Het WettenKompas wijst u aan de hand van praktijkvragen de weg in
ingewikkelde wet- en regelgeving.
5 Om u tussentijds op de hoogte te houden van de meest relevante personele actualiteiten, ontvangt u tweemaandelijks
een nieuwsbrief per e-mail. Hierin staan verwijzingen naar
de meest recent geactualiseerde artikelen.
6 Om u maximale flexibiliteit in uw abonnement te kunnen
garanderen, wordt het abonnement niet per jaar gefactureerd, maar steeds voor een periode van twee maanden.
De abonnementsprijs in 2018 bedraagt € 203,17 per twee
maanden. Daarmee krijgt u onbeperkt toegang tot alle
onderdelen van uw abonnement op Fundament voor Personeel & Arbo.
7 Tijdens uw abonnement kunt u via fundamentvoor.nl/pa
gratis een beroep doen op de Fundament Adviesdesk. Wij
garanderen dat u binnen 24 uur een eerste reactie krijgt op
uw zakelijke vragen.

✁

Medezeggenschap
1. Inleiding
2. Medezeggenschaps
verplichtingen
3. Rechten van medezeggenschapsorganen
4. Samenwerken met het
medezeggenschapsorgaan
5. Arborechten OR en PVT
6. De VGWM-commissie

Ontslag
1. Inleiding op ontslag
2. Beëindiging van rechtswege
3. Ontslag op initiatief van
de werknemer
4. Ontslag met wederzijds
goedvinden
5. Ontslag via de rechter
6. Ontslag via UWV
7. Collectief ontslag
8. Bijzondere situaties
9. Vergoeding bij ontslag

Antwoordkaart

JA, STUUR MIJ DE INLOGGEGEVENS VOOR FUNDAMENT
VOOR PERSONEEL & ARBO!
Ik betaal slechts €49 voor de eerste 2 maanden (ipv € 203,17)!
Ook abonneer ik mij op de voortdurende actualisatie tot
schriftelijke wederopzegging. Binnen een week na aanmelding
kan ik mij schriftelijk afmelden en daarmee deze bestelling
ongedaan maken.
Naam

m/v

Organisatie
Functie
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mailadres
Datum
Handtekening

Pensioen
15 onderwerpen toegespitst
op pensioen; plichten, premies, planning, aanvulling,
ondernemers en DGA’s etc.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW (21%).

PA2018-WS

WILT U LIEVER DIRECT TOEGANG TOT FUNDAMENT?

Meld u dan aan via fundamentvoor.nl/pa en
ontvang meteen uw inloggegevens!

ETROUWBARE INFORMATIE VOOR
B
NU EN VOOR LATER

Fundament voor Personeel & Arbo is een
uitgave van Rendement Uitgeverij.
Kijk op www.rendement.nl voor het
complete aanbod van vakbladen, websites
en evenementen.
Rendement Uitgeverij
Postbus 27020
3003 LA Rotterdam
Telefoon (010) 243 39 33
fundamentvoor.nl/pa

De wereld van HR en Arbo staat nooit stil. De Arbowet,
de Wet flexibel werken en de Wet werk en zekerheid...
Zaken waar u ook dit jaar ongetwijfeld druk mee bezig
zult zijn.

EEN FOUT IS SNEL GEMAAKT
En dat kunt u juist in uw functie niet gebruiken. Uw
directie en medewerkers moeten kunnen vertrouwen op een goed en nauwkeurig beleid. En een fout
hierin heeft grote persoonlijke gevolgen voor de direct
betrokken werknemer(s). Om maar te zwijgen van de
gevolgen voor de organisatie!
fundamentvoor.nl/pa adviseert u bij alle HR en Arbo
vraagstukken.

ALTIJD ANTWOORD OP UW VRAAG

Rendement Uitgeverij
Fundament voor Personeel & Arbo
Antwoordnummer 30221
3030 VB Rotterdam

Postzegel
niet nodig

Op fundamentvoor.nl/pa is de informatie optimaal ontsloten.
U kunt zelf bepalen op welke manier u door de database navigeert.
Zoeken
Natuurlijk is er een slimme zoekfunctie, u wordt geadviseerd in
uw zoekopdracht door middel van automatisch gegenereerde
suggesties terwijl u een zoekterm invoert. U kunt het zoekresultaat vervolgens naar wens verder specificeren door bepaalde
trefwoorden en types content uit te vinken. Zo komt u snel en
gemakkelijk bij het voor u relevante artikel.
Boomstructuur
De database is opgedeeld in verschillende rubrieken. Deze
rubrieken bestaan uit diverse hoofdstukken. En elk onderwerp
bevat een aantal artikelen. U kunt op elk gewenst moment vanuit een artikel naar een naastgelegen artikel springen of terug
omhoog in de structuur naar een onderwerp. Het zogenoemde
kruimelpad bovenaan de pagina laat u zien op welke plek u zich
in de database bevindt.
Adviesdesk
En komt u er echt niet uit met de informatie op de website?
Dan kunt u kosteloos gebruik maken van de Fundament
Adviesdesk. U ontvangt binnen 24 uur een eerste reactie op uw
eerstelijns vragen van onze deskundige adviseurs. Een gratis
service, exclusief voor abonnees van Fundament voor Personeel & Arbo.

