
  

  

Fysieke bijeenkomst
€ 665 voor niet-abonnees
€ 565 voor abonnees van Rendement
€ 485 voor de 2e en 3e deelnemer 
 van dezelfde organisatie
€   95 voor de 4e deelnemer van 
 dezelfde organisatie

Inclusief: koffie/thee, uitgebreide lunch, borrel 
congresmateriaal en themadossier
Exclusief: BTW, reis- en parkeerkosten

Livestream
€ 615 voor niet-abonnees
€ 515 voor abonnees van Rendement
€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer 
 van dezelfde organisatie
€   45 voor de 4e deelnemer van 
 dezelfde organisatie

Inclusief: congresmateriaal, themadossier
Exclusief: BTW 

Wilt u met meer dan vier deelnemers komen, 
neem dan contact op met onze afdeling 
Congressen & Opleidingen 
(congressen@rendement.nl) en informeer naar 
de mogelijkheden. 

Rendement organiseert diverse 
opleidingen voor HR-professionals en 
salarisadministrateurs. 
Kijk voor het gehele aanbod op 
rendementco.nl.

Het Nationaal Congres 
Salaris & Personeel:

 Fysiek of via livestream
 Actuele onderwerpen
 Praktische tips en adviezen
 Deskundige sprekers
 Antwoord op al uw vragen
 Gratis themadossier over 

het vernieuwen van de 
arbeidsvoorwaarden

 Abonnees van Rendement 
krijgen € 100 korting 

Salarisopleidingen

Tot 
€100 korting 
voor 
abonnees 
van Rendement

Van eendaagse opstapcursus
tot opleiding Compensation & Bene� ts Consultant (CBC®).

Een compleet aanbod 
salarisopleidingen 

rendementco.nl

■ Aansluiting tussen HR & Salarisadministratie
■ Aansprakelijkheid loonheffingen
■ Basiskennis Loonadministratie (BKL®)
■ Compensation & Benefits Consultant (CBC®)
■ Excel voor salarisadministrateurs
■ Grensoverschrijdend werken
■ Inkomstenbelasting voor de
     salarisadministrateur
■ Loonbeslag
■ Opstap Salarisadministratie
■ Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
■ Update Salarisadministratie
■ Vakopleiding Payroll Services (VPS®)
■ WKR in de praktijk

Opleidingen P&O

Tot 
€100 korting 
voor 
abonnees 
van Rendement

Van opstapcursus tot Nemas® HRM

Opleidingen Personeel & Organisatie 
voor elk niveau

■ Actualiteiten Ontslag
■ Actualiteiten Privacywetgeving voor
     werkgevers (AVG)
■ Disfunctioneren en wangedrag
■ Levensfasebewust personeelsbeleid
■ Medewerker Personeelszaken (MPZ®)
■ Nemas® HRM
■ Opstap Personeelszaken
■ Pensioenen
■ Praktijkopleiding Arbeidsrecht
■ Praktijkopleiding Sociale Verzekeringen
■ Update Personeelszaken
■ Thuiswerken 
■ Verlofregelingen en vakantiewetgeving
■ Werken met flexwerkers (WAB)

rendementco.nl

F0221NCSP

Met korting naar 
de Regionale Salarisdagen!

Nationaal Congres
Salaris & Personeel

Dinsdag 8 juni 2021 in het Beatrix Theater (Jaarbeurs 

Utrecht) en via een livestreamverbinding

Alle actualiteiten en
veel praktische informatie 
voor HR-professionals en 
salarisadministrateurs

Met dit jaar aandacht voor de volgende onderwerpen:  
 Actualiteiten kostenvergoedingen

 Actualiteiten in het ontslagrecht

 Actualiteiten NOW-regeling

 Rechten en plichten van werkgevers rondom het coronavirus

 Scholingsregelingen optimaal gebruiken

 Arbeidsvoorwaardenpakket vergt onderhoud

Inschrijven via: 
rendementco.nl/nsp

Profiteer van de
combinatiekorting! 
Kom in juni naar het 
Nationaal Congres
Salaris & Personeel en 
bezoek in november of 
december voor slechts 
€ 265 de Regionale 
Salarisdagen.

Prijzen Nationaal Congres 
Salaris & Personeel

Inschrijven via: 
rendementco.nl/nsp

Nationaal Congres
Salaris & Personeel
Dinsdag 8 juni 2021, 
Beatrix Theater, Utrecht
en via een livestreamverbinding

Als u op 8 juni het Nationaal Congres Salaris 
& Personeel bezoekt, kunt u in het najaar voor 
slechts € 265 naar de Regionale Salarisdagen. 
De Regionale Salarisdagen zijn op:
• 11 november 2021 in Deventer
• 16 november 2021 in Eindhoven
• 18 november 2021 in Amsterdam
• 23 november 2021 in Heerlen
• 25 november 2021 in Hoogeveen
• 30 november 2021 in Rotterdam
• 2 december 2021 in Utrecht
• of volg op 2 december 2021 de livestream



  

Het Nationaal Congres 
Salaris & Personeel is bij 
uitstek geschikt voor:
 Hoofden salarisadministratie
 Salarisadministrateurs
 HR-managers
 Hoofden personeelszaken
 Medewerkers personeelszaken
 Directeuren en managers
 Hoofden en medewerkers financiële 

administratie
 Medewerkers boekhoud- en 

administratiekantoren

Het afgelopen jaar stond bijna geheel in het teken van corona. 

Iedere organisatie heeft te maken met de gevolgen van deze 

pandemie. Veel ondernemingen verkeren in financiële moei-

lijkheden en maken gebruik van de NOW-regeling of moeten 

mensen ontslaan. U moet dan wel op de hoogte zijn van 

alle regels. Maar ook als uw organisatie geen financieel 

nadeel ondervindt, heeft u met de coronamaatregelen 

te maken. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige 

werkomgeving en bij veel bedrijven wordt er thuisge-

werkt. Voor de HR-afdeling betekent dat dat er veel 

extra taken en uitdagingen bijgekomen zijn, want de 

huidige situatie roept in de praktijk allerlei nieuwe 

arbeidsrechtelijke vragen op. Ook op het gebied van 

de salarisadministratie doemen allerlei vragen over 

het vergoeden van de kosten van thuiswerken of 

reiskosten op. Hoewel u op dit moment misschien 

andere zaken aan uw hoofd heeft, moet er ook 

aandacht zijn voor het scholen van werknemers. 

Gelukkig zijn er diverse subsidieregelingen waar 

uw organisatie gebruik van kan maken. Tot slot 

is het ook belangrijk dat uw arbeidsvoorwaar-

den marktconform blijven. Kortom, tijdens 

het Nationaal Congres Salaris & Personeel 

krijgt u veel informatie en praktische tips 

waarmee u meteen aan de slag kunt.

* Het definitieve programma van het Nationaal Congres Salaris & Personeel kan afwijken als gevolg van belangrijke ontwikkelingen na het in druk gaan van deze folder. Op rendementco.nl/nsp vindt u het actuele programma.

praktijk allerlei nieuwe arbeidsrechtelijke vragen op. Moet het salaris bijvoorbeeld worden 
doorbetaald als een werknemer in quarantaine moet door een zieke huisgenoot? En kunt 
u een werknemer verplichten om zich te laten vaccineren? Maar ook op het gebied van de 
arbeidsomstandigheden speelt er het nodige. Is uw organisatie goed voorbereid op een 
terugkeer naar de werkvloer als het merendeel van uw personeel nu thuis werkt? Wat moet 
u hiervoor allemaal geregeld hebben? Is er een wettelijk recht op thuiswerken? Tijdens dit 
onderdeel krijgt u de handvatten om al deze vraagstukken het hoofd te bieden. 

14.15 – 15.00 uur Scholingsregelingen optimaal gebruiken 

door Gerrie van Elswijk, Senior HR adviseur bij Flynth adviseurs en accountants
Aandacht voor de ontwikkeling van uw personeel is een onderwerp dat altijd actueel is. 
Niet alleen in tijden van groei, maar juist en vooral ook in tijden waarin het minder voor 
de wind gaat. Uw personeel is een belangrijke asset in uw organisatie. Hoe en waar zij 
inzetbaar zijn, is mede bepalend voor uw bedrijfsresultaat. Het bieden van scholing en 
perspectief door bijvoorbeeld loopbaanpaden is daarbij onmisbaar. Wordt talent voldoende 
benut en uitgedaagd, heeft u de juiste competenties aan boord en hoe wordt dit potentieel 
ontwikkeld? Dit zijn stuk voor stuk essentiële vraagstukken. Als uw organisatie personeel 
moet ontslaan of gebruikmaakt van de NOW-regeling, kan het stimuleren van (om)
scholing zelfs verplicht zijn. Er zijn diverse regelingen op grond waarvan uw organisatie 
of de werknemer de scholingskosten geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd kan krijgen. 
Denk hierbij aan de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf 
(SLIM), de subsidieregeling praktijkleren of de gerichte vrijstellingen voor scholingskosten. 
Daarnaast kunt u er door duidelijke afspraken met werknemers voor zorgen dat de kosten 
voor uw organisatie niet hoger uitvallen dan strikt noodzakelijk is. Wij maken u wegwijs in 
alle mogelijkheden.

15.00 – 15.20 uur Pauze

15.20 – 16.05 uur Actualiteiten NOW-regeling

door Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij JWinfotainment
Inmiddels bestaat de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van 
werkgelegenheid (NOW) al bijna aan een jaar. De regeling werd in maart 2020 
geïntroduceerd en is daarna meerdere keren aangepast. Er lopen momenteel drie 
verschillende regelingen door elkaar. In januari 2021 is NOW-regeling opnieuw aangepast. 
Werkgevers kunnen nu bij 100% omzetverlies maximaal 85% van de loonsom vergoed 
krijgen. Het is dus heel begrijpelijk als u door al die aanpassingen door de bomen het bos 
niet meer ziet. Bovendien is de subsidie niet vrijblijvend. Als uw organisatie gebruikmaakt 
van NOW 3.0, bent u bijvoorbeeld verplicht bij- of omscholing aan uw werknemers 
aan te bieden. U hoort van ons de actuele stand van zaken rondom de verschillende 
steunpakketten en alle punten die actie van u vragen.

Corona 
laat in iedere organisatie 
zijn sporen na

  

PROGRAMMA
Nationaal  Congres Salar is  &  Personeel
Dinsdag 8 juni 2021, Beatrix Theater in Utrecht en via een livestreamverbinding
Dagvoorzitter Jo Weerts

        10.00 – 10.10 uur Opening

10.10 – 10.55 uur Actualiteiten kostenvergoedingen

door Roelof van Marrum, specialist werkgeverszaken bij Operius
De coronacrisis zorgt in de praktijk voor veel vragen op het gebied van de 
salarisadministratie. Vooral het vergoeden van de kosten voor thuiswerken 
levert veel aandachtspunten op. Op dit moment mogen onder voorwaarden 
bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast vergoed worden. Denk hierbij 
aan arbovoorzieningen en ICT-middelen. Ook de verruimde vrije ruimte in de 
werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijkheden voor onbelaste thuiswerkvergoedingen. 
Daarnaast buigt het demissionaire kabinet zich over de mogelijkheden van een aanvullende 
regeling voor een onbelaste thuiswerkvergoeding binnen de WKR. Maar ook de 
reiskostenvergoeding roept veel vragen op. U krijgt antwoord op al deze vragen.

10.55 – 11 .40 uur Actualiteiten in het ontslagrecht

door Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij JWinfotainment
Veel organisaties zullen door de economische gevolgen van de coronacrisis afscheid 
moeten nemen van werknemers. Als het om een enkele werknemer gaat, kan dit met een 
ontslag om bedrijfseconomische redenen of een ontslag met wederzijds goedvinden. Gaat 
het om meerdere werknemers, dan moet u ook rekening houden met de voorschriften van 
collectief ontslag. Iedere vorm van ontslag is immers aan bepaalde eisen gebonden, dus 
zorg ervoor dat u alle regels kent. Daarnaast kan het betalen van de transitievergoeding 
door financiële moeilijkheden een probleem zijn. Zijn er mogelijkheden om een 
transitievergoeding te verlagen of te ontkomen aan de plicht om een transitievergoeding 
te betalen? Of is het mogelijk om de transitievergoeding later of in termijnen te betalen? Wij 
praten u bij over alles wat u moet weten over het ontslaan van werknemers.

11 .40 – 12.00 uur Pauze

12.00 – 12.45 uur Arbeidsvoorwaardenpakket vergt onderhoud

door Arthur Claassen, senior managing consultant bij Berenschot
Om werknemers binnen te halen en aan uw organisatie te binden, zijn marktconforme 
arbeidsvoorwaarden onontbeerlijk. Zo’n arbeidsvoorwaardenpakket hoeft niet in beton 
gegoten te zijn. Het is zelfs beter als uw werknemers zelf bepaalde keuzes kunnen maken. 
Bij veel werknemers draait het echt niet alleen maar om een hoog salaris of hoge bonussen. 
Zorg er daarom voor dat werknemers hun eigen pakket kunnen samenstellen, waarbij 
ze kunnen kiezen uit bijvoorbeeld extra vakantiedagen, een fietsplan of geld voor een 
opleiding. Check daarnaast regelmatig of uw organisatie nog wel een aantrekkelijke 
werkgever is. Wij geven u suggesties voor het aanpassen van uw arbeidsvoorwaarden, zodat 
uw positie op de arbeidsmarkt verbetert.

12.45 – 13.30 uur Lunchpauze

13.30 – 14.15 uur Rechten en plichten van werkgevers rondom het coronavirus

Of uw organisatie zakelijk gezien nu wel of geen last heeft van de gevolgen van het 
coronavirus, als werkgever heeft u er wel degelijk mee te maken. Vooral voor de HR-afdeling 
zijn er veel extra of andere taken en uitdagingen bijgekomen. De huidige situatie roept in de 

*

Inschrijven op: 
rendementco.nl/nsp

GEEN RISICO DOOR LIVESTREAM
Samen met het Beatrix Theater en de Jaar-

beurs Utrecht doen wij er alles aan om uw 

bezoek aan het Nationaal Congres Salaris & 

Personeel veilig te laten verlopen. Dat betekent 

dat wij ons houden aan de richtlijnen van het 

RIVM en de overheid. Het congres wordt ook via 

een livestreamverbinding aangeboden. U kunt 

er tot het laatste moment voor kiezen om uw 

bezoek aan het congres om te zetten naar deel-

name aan de livestream.

Als vanwege de dan geldende coronamaatregelen 
de fysieke bijeenkomst niet door kan gaan, zal het 
Nationaal Congres Salaris & Personeel volledig 

digitaal plaatsvinden. Uiteraard houden wij u van de 
ontwikkelingen op de hoogte.

Gratis 
themadossier 
over het vernieuwen 
van de arbeids-
voorwaarden
U moet de arbeidsvoor-
waarden van uw organisatie 
regelmatig onder de loep ne-
men en zo nodig aanpassen. 
In het themadossier over het vernieuwen van 
arbeidsvoorwaarden passeren verschillende 
onderwerpen de revue. U leest bijvoorbeeld 
over de flexibilisering van arbeidsvoorwaar-
den. Wie voor maatwerk zorgt, laat immers 
duidelijk blijken rekening te houden met 
de wensen en behoeften van werknemers. 
Keuzemogelijkheden maken u een aantrekke-
lijke werkgever. Een ander belangrijk thema is 
het creëren van begrip en transparantie over 
beloningen. Men verwacht tegenwoordig 
openheid over de salarissen, zodat men kan 
inschatten of deze rechtvaardig zijn. Daarbij 
worden al snel appels met peren vergeleken. 
U kunt eventuele misverstanden de wereld 
uit helpen en oneerlijke beloningsverschillen 
tegengaan.
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Geef werknemers 
iets te kiezen


