Arbo
versus

Arbeidsrecht
Brochure
Optima Arbo Academy

Cursus details

Niveau

MBO+ / HBO

Uitvoerder

Optima Arboacademie BV
8 sessies van anderhalf uur
18:00 / 19:30 uur
Cursusdata
Sessies duren van 18:00 tot 19:30 uur

Duur

1e sessie:
2e sessie:
3e sessie:
4e sessie:
5e sessie:
6e sessie:
7e sessie:
8e sessie:

10 december 2020
17 december 2020
7 januari 2021
14 januari 2021
21 januari 2021
28 januari 2021
4 februari 2021
11 februari 2021

Adres

Metselaarsweg 2, Salinja

Prijs

ANG 950,- ex OB
inclusief lesmateriaal en certificaat
Vooraf ineens te voldoen

Over Arbo Academie

We bieden al enige jaren trainingen en cursussen aan voor P&O-ers, medewerkers
personeelszaken,

HR-adviseurs,

beleidsmedewerkers,

HR

managers,

bedrijfsmaatschappelijk werkers, leidinggevenden, Arboverantwoordelijken, vakbonden en
andere mensen die te maken hebben met Arbo en verzuim. Onze opleidingen duren meestal
1, 2 dagen of langer. Het zijn korte trainingen, maar wel intensief en goed betaalbaar.
Daarmee helpen wij de professionals en hun bedrijf met hun professionele ontwikkeling.
Optima Arbo Academy zorgt dat u het beste uit uzelf kunt halen. Dat doen we door kennis
en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat meer de kennis centraal. Tijdens de
trainingen gaat u meer vaardigheden ontwikkelen. Optima Arbo Academy daagt de
deelnemers uit, laat ze nieuwe dingen ontdekken die aansluiten op de eigen werksituatie.
Hierdoor ontstaat een goed en krachtig leereffect.

De masterclass

Op Curaçao is veel wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht. Deze regelgeving is
echter niet voor iedere burger direct duidelijk en makkelijk toegankelijk. In de workshop
Arbo versus arbeidsrecht word je in dit ingewikkelde doch uiterst boeiende rechtsgebied
wegwijs gemaakt
Zo

wordt

onder

meer

stilgestaan

bij

de

verschillende

kenmerken

van

de

arbeidsovereenkomst, verschillende vormen van overeenkomsten inzake werk tegen
betaling en de rechtsgevolgen en hoe de Arbodienst daar tegenover staat.
Daarnaast is er aandacht voor het collectieve arbeidsrecht en wordt er uitgebreid stilgestaan
bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Doelen van de masterclass

•

Kennis hebben van alle soorten arbeidsovereenkomsten

•

Weten hoe wetten en regels toe te passen binnen een organisatie

•

Volledig op de hoogte zijn van de laatste veranderingen binnen de wet- en
regelgeving

•

In staat zijn effectief in te haken op veranderingen in een werksituatie

•

Inzicht in regels bij arbeidsongeschiktheid hebben

•

In staat zijn om over de (on)mogelijkheden rond ontslag en flexibele arbeid te
adviseren

•

Tot juiste besluitvorming kunnen komen aan de hand van een goed en volledig
dossier

De onderwerpen

•

Psycho Sociale Arbeidsbelasting: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie,
werkdruk en agressie. Is dat juridisch ingrijpend?

•

Arbeidsongeval procedure en traject, gevolgen Arbo, gevolgen letselschade expert,
gevolgen advocaat. Invloed FML en PML?

•

Uitzendkracht en detachering, Landsverordening op het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten;

•

Ziekteverzuim; ontslag, huisbezoek, medewerking werknemer gedurende
ziektebegeleiding en re-integratie;

•

Social Media als middel bij beoordeling ziekteverzuim?

•

Persoonlijke beschermingsmiddelen, is het een verplichting werkgever-werknemer?

•

Werknemer met schulden, wat kan de werkgever doen, ontslag of helpen. Snijdt
dit niet in de privésfeer van de werknemer?

•

De verboden vrucht: professionele prostitutie op de werkvloer;

•

Concurrentiebeding en relatiebeding? Na ontslag mag ik nergens meer werken?

Trainers

drs. Arthur Nivillac
Arbospecialist
Mediator
Bedrijfsmaatschappelijk werker
Toen ik in 2012 de stap heb genomen om te gaan investeren in
arbeidsomstandigheden op Curacao, was ik echt niet bewust dat er
lokaal zo'n grote achterstand is voor wat betreft
arbeidsomstandigheden.
Het is werken aan bewustwording van de werknemers en werkgevers, het is werken aan de
fysieke omstandigheden, het is werken aan de psychische en gezondheidskundige
omstandigheden, zodat wij over enkele jaren kunnen zeggen, dat er vooruitgang is wat
betreft gezonde en veilige werkplekken. Op Curacao en in de Caribbean.

mr. Jo-Ann Vermeulen
Arbeidsjuriste
Jo-Ann is gespecialiseerd in arbeidsrecht.
Zij doet de juridische impact van een arbeidsongeval, waaronder ook
beroepsziekten horen, uit de doeken. Uit zowel wergevers- als
werknemersperspectief.
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