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Vernieuwd ! Consultant Werk en Inkomen (4 dagen)

Enkwest heeft de opleiding Consultant Werk en Inkomen vernieuwd ! Op veler verzoek niet drie maar vier dagen.

Doelstelling van deze vierdaagse opleiding is dat de cursist na afloop een goed overzicht heeft van alle regelingen en
mogelijkheden rondom  ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid (incl. de Directeur Groot Aandeelhouder), financiële
aspecten en verzekeringsconstructies. Met deze kennis bent u  in staat om de werkgever (weer) overzicht te verschaffen
rond alle wijzigingen in de loondoorbetalingsverplichting, de WIA, de Ziektewet  en andere relevante zaken. Daarnaast kunt
u samen met de werkgever beleid afstemmen rond de werkgeversrisico’s en de aanvullingen voor werknemers. De
verbreding van kennis levert op dat u de werkgever als consultant tegemoet kan treden, in plaats van als
verzekeringsadviseur.
Tijdens de behandeling van de lesstof gaan we er van uit dat de basiskennis rondom loondoorbetalingsplicht en
verzekeringsvormen aanwezig is.

Deze opleiding geldt tevens als instapniveau voor het netwerk Consultant Werk en Inkomen. Kijk hier voor meer informatie

Het programma is als volgt:

Dag 1: Preventie verplichtingen van de werkgever en werknemer, wat moet en mag?

RI&E, wat wel en wat niet, rol arbeidsinspectie. Werkgeversaansprakelijkheid
Goed werkgeverschap, hoe in te vullen en wat is het?
Arbocatalogi, arbodienst en/of bedrijfsarts
Rol ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging (rechten en plichten)
Arbeidsreglement, personeelshandboek, nut en noodzaak
PMO, rechten en plichten, hoe zet een werkgever dit op?
Geschiktheid kandidaat medewerker, wat mag wel en niet?
Klacht herkenning, harde kenmerken van vroegsignalering

Dag 2: Verzuimaanpak voor flex- en vaste medewerkers

Loondoorbetaling bij ziekte voor vast en flex, onderscheid of niet? Passende arbeid, deelherstel, loonwaarde
Verzuim, ziektewet (verzekerings-)oplossingen
Verzuimprotocol. Ziek melden of verzuimverlof aanvragen?
Stecr richtlijnen, NVAB richtlijnen. Wat kan een adviseur hiermee?
Verzuimgesprekken, welke zijn er en wanneer moet je deze voeren?
Verzuim en de privacy
Interventiemogelijkheden en de funding hiervan

http://www.enkwest.nl/academie/netwerk-consultant-werk-inkomen/
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Dag 3: WIA en ZW aanpak en wat met de DGA?

Eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW, hoe dan? En wat nu als ik dat ben?
Registratie
De WIA Wegwijzer
Soorten uitkeringen en verzekeringsoplossingen Inzet passende arbeid (en eventueel ontslag)
Rol van het UWV
Overheidssubsidies en regelingen, toepasbaar in de praktijk
Wat is een DGA, en hoe is zijn (sociale) zekerheid geregeld?
Verzekeringsoplossingen voor de DGA

Dag 4:  Risico financiering 

Analyse van de cijfers, arborapportages, ziektedagen, doorbetaald loon
Wie doet wat en weet iedereen wie wat doet en waarom?
Financiële stromen binnen een bedrijf
Financiering publiek en privaat, de voor- en nadelen en verschillen
Conclusies trekken aan de hand van cijfers
Registratiesystemen, hoe kunnen die helpen?
Reikwijdte zorgplicht van de inkomensadviseur richting werkgever, wat wel en niet en hoe ver gaat dit?

Tijdsduur: 4 dagen van 9.30 tot 16.30 uur, verdeeld over 4 opeenvolgende weken

Data : 1, 8, 15 en 22 april 2015
Locatie: Enkwest kantoor, Deventerstraat 31 te Apeldoorn

Materiaal:  Handouts en casuïstiek en een certificaat van deelname alsmede het  boek Financiële risico's van
arbeidsongeschiktheid voor de werkgever (hernieuwde 4e druk januari 2015)

Tarief € 1.400,00 (vrij van BTW). De cursus kan doorgaan als er tenminste 5 deelnemers zijn. Uiteraard wordt voor een
lunch gezorgd.

Na afronding van deze opleiding kunt u gratis deelnemen aan Educatie Online tot en met december 2015. Voor meer
informatie over Educatie Online, klik hier

Deze training kan ook door Enkwest bij uw bedrijf in-company worden verzorgd. Neem contact  met ons op voor de
mogelijkheden en de kosten.

 

http://www.enkwest.nl/academie/educatie-online/
http://www.enkwest.nl/academie/educatie-online/
http://www.enkwest.nl/contact/
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 Informatie aanmelden

Titel: Consultant Werk en Inkomen
(4 dagen)

Startdatum: 01-04-2015
Kosten: € 1400 ( vrij van Btw )
Locatie: Enkwest kantoor Apeldoorn
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