1/31/2010 10:17 PM

Februari 2010
Frauderen met CV
Detacheren een oplossing?
Inzicht in sociale zekerheid
Omscholingsbonus uitgebreid
UWV belt ! Loonsanctie komt dichtbij.
WIA beoordeling uitstellen of niet?
Problematische dossiers
Agenda

Workshop ‘Inzicht in sociale zekerheid’
P&O functionarissen,casemanagers, salarisadministrateurs en
andere adviseurs krijgen veel vragen van hun werknemers of
cliënten. Vragen over sociale zekerheid, ziekteverzuim, reintegratie, werkloosheid en de arbeidsrechtelijke aspecten
hiervan. Over de verantwoordelijkheden van werkgever en de
rechten en plichten van de werknemer.
De interactieve workshop ‘Inzicht in sociale zekerheid’ die op
dinsdag 16 februari te Hoofddorp wordt gehouden geeft
antwoord op vele praktijkvragen.

Detachering, een oplossing?
Lukt het niet om uw zieke werknemer binnen uw eigen organisatie te
re-integreren dan kan detachering
mogelijk een optie zijn. Uw werknemer werkt dan bij een andere werkgever, terwijl hij bij u in dienst blijft.
UWV heeft een brochure ontwikkeld over detachering. Wilt u meer
weten:

Inschrijving is mogelijk tot 9 februari as.
Brochure: Detacheren

Omscholingsbonus uitgebreid in 2010

Frauderen met CV
Een werknemer heeft in aan zijn
werkgever verstrekte cv gefraudeerd. Het diploma dat benodigd is
voor het goed uitoefenen van de
functie bleek de werknemer nimmer
te hebben gehaald.

Werkgevers kunnen niet alleen een omscholingsbonus opstrijken als ze iemand in dienst nemen die met ontslag wordt bedreigd. Vanaf volgend jaar kunnen nieuwe werkgevers ook voor
mensen die nog maar kort werkloos zijn, maximaal vier weken
een WW-uitkering hebben genoten, een bonus krijgen als een
opleiding of cursus nodig is om het nieuwe personeelslid geschikt te maken.

Problematische verzuimdossiers
Werkgevers ervaren de wet- en
regelgeving rond de WIA als bijzonder complex. Dat komt mede doordat de besluitvorming van UWV niet
altijd logisch is. Een bezwaarprocedure is soms nodig om uiteindelijk
een goede beslissing te krijgen.

Bedrijfsarts kan wettelijke taak niet vervullen
De werkgever komt daar na enige
tijd achter, waarop hij de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op grond van fraude en disfunctioneren.

Voorzitter Pieter Rodenburg van de Nederlandse Vereniging
voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) reageert verontrust: “Natuurlijk zijn er ook goede casemanagers die op tijd de
bedrijfsarts inschakelen, maar we zien steeds vaker dat ze de
toegang tot bedrijfsartsen belemmeren. Dat is illegaal, kan leiden tot gezondheidsschade,
Dinsdag 16 februari 2010

Ziek maar ook arbeidsongeschikt!
Jan, 45 jaar oud, werkt sinds 11 jaar
als cleaner bij AVR als hij zich op
12 februari 2009 ziek meldt,
Daarna volgen de gebeurtenissen
zich snel op. Jan wordt hersteld
verklaard maar Jan hervat het werk
niet . Dat herhaalt zich.

UWV belt! Komt uw loonsanctie dichtbij?

‘Meer inzicht in sociale zekerheid’

Om meerdere redenen kunnen werkgevers een loonsanctie
opgelegd krijgen door UWV. Bijna altijd heeft dit te maken met
het feit dat er niets, te weinig soms ook te laat of het verkeerde
aan re-integratie is gedaan.

Hoofddorp: Crown Business Center

Werkgevers moeten volgens de UWV instructies altijd de kans
krijgen om te reageren op de oplegging van de loonsanctie.
Daarom kan een verlenging van de loondoorbetalingverplichting
nooit worden opgelegd zonder dat de arbeidsdeskundige van
UWV, de tekortkomingen met werkgever doorneemt.

Donderdag 25 maart 2010

De bedrijfsarts en de behandelend
psychiater staan lijnrecht tegenover
elkaar wat betreft ziek zijn en toch
in staat zijn om aangepast werk te
kunnen verrichten. Uiteindelijk
Aanmelding voor de gratis nieuwsbrief
vraagt AVR om het contract te moEen collega aanmelden voor de nieuwsbrief dat kan via onze
gen ontbinden.
site of via mail: info@lenm-advies.nl

Inschrijving mogelijk tot 9.2.2010

‘Werken met WIA-scenario’s’
Hoofddorp: Crown Business Center
Inschrijving is nu mogelijk!
Donderdag 22 april 2010
‘Juridische aspecten van arbeidsongeschiktheid’
Hoofddorp: Crown Business Center
Inschrijving is nu mogelijk

Afmelden kan via dezelfde weg.
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