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I N C O M P A N Y

Veel opleidingen uit deze folder kunnen ook bij u op de zaak gegeven worden. Op maat 
gemaakt en meestal stukken voordeliger! Een incompany-training kan bovendien helemaal 
afgestemd worden op de situatie in úw organisatie. Door specifieke cases te gebruiken, zullen 
de deelnemers deze meteen herkennen uit de praktijk.

Interesse?
Vraag een vrijblijvende offerte aan via 
incompany@rendement.nl of via (010) 224 80 05.  
Of kijk op rendementco.nl/inc.

Rendement biedt een 
compleet aanbod 
opleidingen 
voor HR-professionals

Voor elke organisatie is het kennisniveau 
van haar medewerkers van groot belang. 
Datzelfde geldt voor iedereen die carrière wil 
maken: kennis is macht! Het kennisniveau op 
peil brengen en houden is iets waar Rende-
ment goed in is. De HR-opleidingen in deze 
folder tonen aan hoe breed het aanbod van 
Rendement is: van een opstartcursus voor 
de beginnende medewerker personeelszaken 
tot opleidingen voor strategisch specialisten 
op het gebied van HRM. 

Als u wilt, hoeft u niet eens de deur uit. Alle 
trainingen organiseren wij zowel klassikaal als 
online via een zogenoemde virtual class-
room. In een virtual classroom heeft u ook 
rechtstreeks contact met de docent en de 
deelnemers, maar dan op afstand. U kunt dus 
zelf kiezen welke vorm het beste bij u past.

Werkenden en werkzoekenden kunnen via de 

subsidieregeing STimulering Arbeidsmarkt 

Positie een STAP-budget van maximaal 

€ 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en 

ontwikkeling. Zij kunnen deze subsidie gebrui-

ken voor een training, cursus of opleiding. Alle 

opleidingen en trainingen van Rendement zijn 

opgenomen in het STAP-scholingsregister, 

wat betekent dat u bij het volgen ervan een 

beroep kunt doen op deze regeling.
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Praktijkopleiding 
Arbeidsrecht
Als HR-professional heeft u een grote verantwoordelijk-
heid. Er wordt van u verwacht dat al uw handelingen juri-
disch verantwoord zijn, om zo vervelende gevolgen voor 
uw organisatie te voorkomen. Het is dus van groot belang 
dat u volledig op de hoogte bent van het arbeidsrecht. 
De Praktijkopleiding Arbeidsrecht zorgt ervoor dat u de 
juiste beslissingen neemt als het gaat om indiensttreding, 
arbeidsongeschiktheid, beloning en einde dienstverband 
van vast en flexibel personeel.

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen, waarmee 
u een diploma behaalt. 

Bestemd voor
■ HR-medewerkers 
■ Salarisadministrateurs
■ Medewerkers arbeidsvoorwaarden
■ OR-leden
■ Leidinggevenden

PE-punten 
Deze opleiding geeft één jaar vrijstelling voor 
het behalen van PE-punten voor het Register 

Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA.

Aantal praktijkbijeenkomsten 
■ Klassikaal: 4 bijeenkomsten (8 dagdelen) 
■ Virtual classroom: 4 bijeenkomsten (8 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.325/€ 1.145 voor niet-abonnees
■ € 1.225/€ 1.045 voor abonnees van Rendement

Meer informatie:
rendementco.nl/par

Praktijkopleiding 
Sociale verzekeringen
Voor HR-functionarissen die volledig op de hoogte willen 
zijn van de wijzigingen in de WW, WIA en alle overige 
wetten en regels op het gebied van sociale verzekeringen 
is de Praktijkopleiding Sociale Verzekeringen onmisbaar. 
Daarnaast komen ook ziekte en verzuim aan bod, met alle 
bijkomende administratieve verplichtingen zoals verzuim- 
en re-integratiebeleid. Kortom, het is een praktische 
opleiding waarbij arbeid en zorg centraal staan. 

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen, waarmee 
u een diploma behaalt. 

Bestemd voor
■ HR-medewerkers 
■ Salarisadministrateurs
■ Medewerkers arbeidsvoorwaarden
■ OR-leden
■ Leidinggevenden

PE-punten 
Deze opleiding geeft één jaar vrijstelling voor 
het behalen van PE-punten voor het Register 

Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA.

Aantal praktijkbijeenkomsten 
■ Klassikaal: 4 bijeenkomsten (8 dagdelen) 
■ Virtual classroom: 4 bijeenkomsten (8 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.325/€ 1.145 voor niet-abonnees
■ € 1.225/€ 1.045 voor abonnees van Rendement

Meer informatie:
rendementco.nl/psv

Medewerker 
Personeelszaken (MPZ®)
Als medewerker personeelszaken houdt u zich 
bezig met werving en selectie, houdt u toezicht op pro-
cedures en heeft u te maken met diverse administratieve 
taken. Deze opleiding zorgt ervoor dat u de juiste kennis in 
huis heeft om deze specialistische werkzaamheden uit te 
voeren. De volgende modules komen aan bod:
■ Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 3
■ Loonheffingen niveau 3
■ Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3
Als u in het bezit bent van het diploma Basiskennis 
Loonadministratie (BKL®), hoeft u voor het diploma 
MPZ® alleen nog de module Personeel, Organisatie en 
Communicatie niveau 3 te volgen. 

Diploma
De opleiding leidt op voor het erkende diploma MPZ®. 
De examens worden online door de Associatie voor 
Examinering afgenomen. 

Bestemd voor
■ HR-medewerkers  ■ Salarisadministrateurs
■ Financieel administrateurs  ■ OR-leden

PE-punten 
Deze opleiding geeft één jaar vrijstelling voor 
het behalen van PE-punten voor het Register 

Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA. 

Aantal praktijkbijeenkomsten 
■ Klassikaal: 6 bijeenkomsten (12 dagdelen) 
■ Virtual classroom: 6 bijeenkomsten (12 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.555/€ 1.275 voor niet-abonnees
■ € 1.455/€ 1.175 voor abonnees van Rendement
■ Prijs per module: zie rendementco.nl/mpz

Meer informatie:
rendementco.nl/mpz

Nemas® HRM

Als HR-manager wordt er van u verwacht belangrijke 
beslissingen te nemen en deze te onderbouwen bij 
de medewerkers en bij het management. Tijdens de 
opleiding Nemas® HRM leert u om te gaan met complexe 
personeelsvraagstukken en HR-instrumenten gericht 
toe te passen. Tevens leert u dit in een adviesrapport te 
verwoorden. Met de onderdelen personele begeleiding, 
voorzieningen, management, juridische aspecten en 
personeelsadministratie bent u volledig op de hoogte.   

Diploma
De opleiding leidt op voor het erkende diploma Nemas® 
HRM. De examens worden online door de Associatie voor 
Examinering afgenomen.  

Bestemd voor
■ HR-medewerkers 
■ Salarisadministrateurs
■ Adviseurs
■ Leidinggevenden

PE-punten 
Deze opleiding geeft twee jaar vrijstelling voor 
het behalen van PE-punten voor het Register 

Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professional (RPP) van het NIRPA.

Aantal praktijkbijeenkomsten 
■ Klassikaal: 6 bijeenkomsten (12 dagdelen) 
■ Virtual classroom: 6 bijeenkomsten (12 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.725/€ 1.445 voor niet-abonnees
■ € 1.625/€ 1.345 voor abonnees van Rendement
■ Prijs per module: zie rendementco.nl/hrm

Meer informatie:
rendementco.nl/hrm

1 jaar

2 jaar

1 jaar

1 jaar
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Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal:  

1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom:  

1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
 € 575/€ 545 voor abonnees van  

Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e 

deelnemer van dezelfde organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer 

van dezelfde organisatie

De training Vertrouwenspersoon basis 
heeft een afwijkende prijs. Zie aldaar.

Actualiteiten 
Salarisadministratie 

83

Ervaren salarisadministrateurs weten dat de 
wetgeving in hun vakgebied nooit stil staat. Het is dus 
belangrijk dat u op de hoogte bent van de laatste 

wijzigingen. Alleen hiermee voorkomt u hoge boetes voor uw 
organisatie. Rendement zorgt dat u in één dag volledig op de 
hoogte bent van de actuele wijzigingen op het gebied van de 
salarisadministratie. De onderwerpen zijn afhankelijk van de 
actualiteit en worden daarom kort voor aanvang van de 
training vastgesteld.

Bestemd voor
■ Salarisadministrateurs ■ HR-medewerkers ■ Medewerkers 
financiële administratie

Meer informatie:
rendementco.nl/usa

Bestuur & Medezeggenschap
Tijdens de training Bestuurder & Medezeggenschap krijgt de 
bestuurder alle handvatten en tools om doelgericht om te 
gaan met de medezeggenschap in de organisatie. Bij belang-
rijke beslissingen speelt de medezeggenschap immers een 
grote rol. De OR heeft de nodige rechten en plichten, maar 
moet vooral de gelegenheid krijgen om deze bevoegdheden 
in te zetten bij besluiten. Door als bestuurder te investeren 
in en open te staan voor de medezeggenschap, zorgt u voor 
een optimaal resultaat en een plezierige samenwerking.

Bestemd voor
■ Bestuurders ■ HR-medewerkers

Meer informatie:
rendementco.nl/bmz

Voor alle 
eendaagse 
personeels-
opleidingen van 
Rendement
geldt:
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Bij de opleidingen met dit 
symbool krijgt u 83 punten 
voor het Register Salaris-

administratie (RSa) en het Register Pay-
roll Professional (RPP) van het NIRPA.

Actualiteiten HR

83

Als ervaren HR-functionaris weet u dat de wetgeving in uw vakgebied nooit 
stil staat, of het nu gaat om het ontslaan of juist het werven van personeel. U 
heeft bij deze taken te maken met een stortvloed aan wetten en regels die 

constant wijzigen. Rendement zorgt dat u in één dag volledig op de hoogte bent van 
de actuele wijzigingen op het gebied van personeelszaken. 

Bestemd voor
■ HR-medewerkers ■ Salarisadministrateurs ■ Iedereen die zijdelings te maken heeft 
met personeelszaken

Meer informatie:               rendementco.nl/upz

Actualiteiten Ontslag

83

Om een medewerker te ontslaan, is een werkgever gebonden aan regels die 
zijn opgesteld in het ontslagstelsel. In de wet werden acht redelijke 
ontslaggronden opgenomen. Omdat de ontslaggronden niet konden worden 

gecombineerd, was er al snel veel kritiek. Daarom is op 1 januari 2020 de ‘cumulatie-
grond’ (de i-grond) toegevoegd. Tijdens deze training worden alle negen grondslagen 
behandeld. En u leert alles over de transitievergoeding en de consequenties van 
ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden in relatie tot de NOW-regeling.  

Bestemd voor
■ HR-medewerkers ■ Leidinggevenden ■ OR-leden ■ Directeuren ■ Arbomedewerkers

Meer informatie:               rendementco.nl/aco

Actualiteiten Privacywetgeving voor
werkgevers (AVG)

83

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is inmiddels al enige 
tijd van kracht, maar veel organisaties voldoen nog steeds niet aan de strenge 
Europese richtlijnen die gelden voor de privacy van klant- en personeelsgege-

vens. Bovendien is de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels begonnen met het 
controleren van de naleving van de nieuwe wetgeving. Tijdens deze training hoort u 
de laatste stand van zaken en wat u allemaal moet doen om een datalek van 
personeelsgegevens te voorkomen. Want een datalek levert een boete op, die kan 
oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet van uw organisatie.

Bestemd voor
■ Iedereen die met de persoonsgegevens van werknemers te maken heeft

Meer informatie:               rendementco.nl/avg

Arbowet in de praktijk

83

Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet 
gewijzigd, maar in de praktijk blijkt dat veel 
organisaties nog steeds niet op de hoogte zijn van 

de juiste regels. Zo is de positie van de preventiemedewerker 
versterkt, onder andere omdat het instemmingsrecht van de 
OR rondom de preventiemedewerker is uitgebreid. 
Daarnaast hebben werknemers vrije toegang tot de 
bedrijfsarts gekregen en hebben zij recht op een second 
opinion. En er zijn minimumeisen aan het basiscontract met 
de arbodienst gekomen. Zorg er dus voor dat uw organisatie 
voldoet aan de Arbowet!

Bestemd voor
■ Arbomedewerkers ■ HR-medewerkers 
■ Salarisadministrateurs ■ Financieel administrateurs

Meer informatie:
rendementco.nl/arprendementco.nl/arp

Disfunctioneren en
wangedrag
Werknemers die disfunctioneren of wangedrag vertonen, 
komen in de beste organisaties voor. Maar hoe gaat u daar 
dan mee om? Wanneer begint u met de opbouw van een 
‘ontslagdossier’ en hoe pakt u dat aan? Op welk moment 
kunt u de werknemer schorsen of op non-actief stellen? 
Wanneer is een ontslag gerechtvaardigd? En wat kunt u doen 
als de werknemer zich ziek meldt? En is een eenzijdige func-
tiewijziging mogelijk? Na afloop van de training Disfunctione-
ren en wangedrag weet u het antwoord op al deze vragen en 
kunt u direct aan de slag.

Bestemd voor
■ HR-managers ■ HR-medewerkers ■ Leidinggevenden
■ OR-leden ■ Directeuren

Meer informatie:
rendementco.nl/dfw
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Diversiteit en inclusiviteit op 
de werkvloer

83

Ieder mens heeft unieke talenten en kwaliteiten. 
Tijdens de training Diversiteit en inclusiviteit op de 
werkvloer leert u wat de oorzaken en gevolgen zijn 

van een gebrek aan diversiteit en hoe u zorgt voor een 
inclusief beleid binnen uw organisatie. Daarbij wordt 
uiteraard gekeken naar de wetgeving op het gebied van 
gelijke behandeling. Hoe ontstaan stereotypen en wat zijn de 
(on)mogelijkheden van voorkeursbeleid? U krijgt antwoord 
op deze vragen. Daarnaast is er ruimte voor het uitwerken 
van uw eigen casus. Het aanpakken van onbewuste 
vooroordelen zorgt ervoor dat dat iedereen zich welkom 
voelt bij uw organisatie.

Bestemd voor
■ Hoofden HR ■ HR-medewerkers ■ OR-leden
■ Arbomedewerkers ■ Leidinggevenden ■ Directeuren

Meer informatie:
rendementco.nl/diw

Grensoverschrijdend werken

83

In de praktijk is er door alle regels veel onduidelijk-
heid met betrekking tot werken over de grens. 
Daarnaast volgen wijzigingen in de regelgeving 

elkaar snel op. Wie is verantwoordelijk voor de afdracht van 
loonheffing en sociale premies? En hoe gaat u om met de 
werkkostenregeling en de aansprakelijkheid voor premies en 
belasting als werknemers in het buitenland werken of 
buitenlandse werknemers voor u werken? Tijdens de training 
Grensoverschrijdend werken hoort u alle regels en 
wijzigingen.

Bestemd voor
■ Salarisadministrateurs ■ HR-medewerkers ■ Medewerkers 
financiële administratie ■ Leidinggevenden ■ Directeuren

Meer informatie:
rendementco.nl/gow

Gesprekstechnieken voor HR

83

Als HR-professional voert u veel gesprekken met 
medewerkers en leidinggevenden. Voor een goed 
verloop van deze gesprekken moet u over de juiste 

gesprekstechnieken beschikken. Tijdens deze training leert u 
een gesprek goed voor te bereiden en de juiste doelen te 
stellen. Daarnaast krijgt u inzicht in de verschillende 
gesprekstechnieken met de daarbij behorende voor- en 
nadelen. In de middag kunt u uw opgedane kennis direct in 
de praktijk oefenen met een ervaren acteur. Specialiseer uzelf 
in gesprekstechnieken en u bent verzekerd van een efficiënt 
gesprek met een optimaal resultaat!

Bestemd voor: 
■ Hoofden HR ■ HR-medewerkers ■ OR-leden 
■ Arbomedewerkers ■ Leidinggevenden ■ Directeuren

Meer informatie:
rendementco.nl/ghr

Levensfasebewust
personeelsbeleid

83

Nederland is aan het vergrijzen en er moet steeds 
langer worden doorgewerkt. Tegelijkertijd zijn er 
steeds minder goed opgeleide jonge werknemers 

die de gepensioneerden kunnen vervangen. Hoe zorgt u 
ervoor dat uw medewerkers steeds langer productief en 
vitaal blijven? En hoe voorkomt u dat kennis en ervaring 
verloren gaat? Het is dus tijd om de vooroordelen over 
oudere werknemers te doorbreken en te zorgen voor een 
goed levensfasebewust personeelsbeleid. Tijdens de training 
Levensfasebewust personeelsbeleid leert u gebruik te maken 
van de personeelsinstrumenten die zorgen voor een 
doelmatig en efficiënt levensfasebewust personeelsbeleid 
binnen uw organisatie.

Bestemd voor
■ HR-medewerkers ■ Leidinggevenden ■ OR-leden
■ Directeuren ■ Arbomedewerkers

Meer informatie:
rendementco.nl/lfb

Opstap Personeelszaken

83

Tijdens de eendaagse cursus Opstap Personeelsza-
ken maakt u kennis met de afdeling personeelsza-
ken. U doorloopt de belangrijkste werkzaamheden 

van een personeelsfunctionaris, van vacature tot en met uit 
dienst gaan en natuurlijk alle administratieve verplichtingen 
die hierbij komen kijken. Daarnaast leert u de basiskennis 
van de regelgeving toe te passen en hebben bijzondere 
termen uit het vakgebied na afloop geen geheimen meer 
voor u. 

Bestemd voor
■ Salarisadministrateurs ■ HR-medewerkers ■ OR-leden 
■ Arbomedewerkers ■ Iedereen die zijdelings te maken heeft 
met personeelszaken

Meer informatie:
rendementco.nl/opz

Pensioenen

83

Voor een werkgever is het pensioen dé belangrijkste 
arbeidsvoorwaarde. Maar niet alleen voor de 
werkgever is het pensioenvraagstuk van belang. Ook 

een financial heeft er mee te maken. Hoe voorkomt u dat het 
pensioen uit budget loopt? In de communicatie komen de 
afdeling HR en de OR om de hoek kijken. Kortom, veel 
mensen in een organisatie hebben te maken met het 
pensioen van de werknemers. Tijdens deze training wordt de 
ingewikkelde materie rondom pensioenen van alle kanten 
belicht op een begrijpelijke manier.

Bestemd voor
■ HR-medewerkers ■ Salarisadministrateurs ■ Financials
■ OR-leden ■ Directeuren

Meer informatie:
rendementco.nl/pen

Samenwerking
tussen HR en 
salarisadministratie

83

De werkzaamheden op de salaris- en de perso-
neelsafdeling lopen steeds meer in elkaar over. Denk 
maar aan de gevolgen van de aanpassingen in de 

arbeidsvoorwaarden op de loonstrook, maar ook op het 
gebied van pensioenen is een goede samenwerking 
noodzakelijk. Tijdens deze training worden de raakvlakken 
tussen beide vakgebieden besproken en krijgt u tips voor een 
optimale samenwerking. 

Bestemd voor
■ Salarisadministrateurs ■ HR-medewerkers
■ Financieel administrateurs ■ Medewerkers boekhoud- en 
administratiekantoren

Meer informatie:
rendementco.nl/ahs

Grip op verzuim

83

Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250 per dag. 
Samen met de werknemer is de werkgever 
verantwoordelijk voor de re-integratie. In de Wet 

verbetering poortwachter staan alle rechten en plichten. Maar 
wat mag u van de werknemer verwachten? Welke rol heeft 
de bedrijfsarts? En wat doet UWV? Tijdens de training Grip 
op verzuim hoort u de gevolgen van ziekteverzuim en de 
wettelijke verplichtingen van de werkgever en de werkne-
mers. 

Bestemd voor
■ Arbomedewerkers ■ HR-medewerkers ■ Leidinggevenden
■ Directeuren ■ OR-leden

Meer informatie:
rendementco.nl/gov



10 11

E E N D A A G S E  O P L E I D I N G E N

Strategische
Personeelsplanning (SPP)

83

Door de snelle veranderingen in deze wereld lijkt het 
bijna onmogelijk om vooruit te kijken naar wat een 
organisatie op korte of lange termijn nodig heeft. Dat 

maakt een strategische personeelsplanning (SPP) tot een 
uitdaging, maar tegelijkertijd belangrijker dan ooit. Het is de 
kunst om te zorgen voor de juiste mensen op de juiste tijd 
en de juiste plek, zeker als u te maken heeft met uitdagingen 
als bezuinigingen, vergrijzing, flexibilisering en krapte op de 
arbeidsmarkt. Tijdens deze training krijgt u praktische tips en 
adviezen als het gaat om een toekomstbestendig personeels-
bestand dat rekening houdt met omvang, wendbaarheid en 
kwaliteit. 

Bestemd voor
■ HR-medewerkers ■ Leidinggevenden ■ Directeuren

Meer informatie:
rendementco.nl/spp

Thuiswerken en
hybride werken

83

Het merendeel van de werknemers wil (gedeeltelijk) 
thuiswerken, maar in de praktijk blijkt dat veel 
organisaties hiervoor nog geen beleid hebben 

opgesteld. De meeste werkgevers komen niet verder dan een 
regeling waarbij 50% thuis en 50% op kantoor gewerkt kan 
worden, maar duidelijke afspraken en goede voorzieningen 
ontbreken. Tijdens deze training wordt de belangrijkste wetge-
ving voor u op een rij gezet en krijgt u praktische tips om uw 
medewerkers efficiënt en gezond thuis en op kantoor aan het 
werk te houden. 

Bestemd voor
■ Medewerkers die verantwoordelijk of betrokken zijn bij 
thuiswerken ■ HR-medewerkers ■ Arbomedewerkers
■ OR-leden ■ Leidinggevenden

Meer informatie:
rendementco.nl/hnw

Verlofregelingen en
vakantiewetgeving

83

Iedere organisatie met personeel heeft te maken met 
vakantie en diverse andere soorten verlof. Door de 
vele regels zorgt dit voor veel onduidelijkheid. 

Bovendien breidt het aantal verlofregelingen steeds verder 
uit. Wanneer heeft een medewerker precies recht op verlof 
en is dit dan betaald of onbetaald? Tijdens de training 
Verlofregelingen en vakantiewetgeving leert u de verschillen-
de procedures die bij deze verlofregelingen horen. 

Bestemd voor
■ HR-medewerkers ■ Leidinggevenden ■ OR-leden
■ Directeuren ■ Arbomedewerkers

Meer informatie:
rendementco.nl/vvw

Vertrouwenspersoon basis
Volgens de Arbowet bent u verplicht werknemers te bescher-
men tegen (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten 
en discriminatie. Veel organisaties stellen hiervoor een vertrou-
wenspersoon aan, die deze rol als neventaak op zich neemt. 
Bent u diegene en vraagt u zich af wat er bij deze veelom-
vattende rol komt kijken? Na afloop van deze training heeft u 
inzicht in uw positie, taken en verantwoordelijkheden en kunt 
u medewerkers opvangen, ondersteunen en raadgeven. 

Bestemd voor
■ Arbomedewerkers ■ HR-medewerkers ■ OR-leden 

Prijs (klassikaal/online)
■ € 725/€ 695 voor niet-abonnees
■ € 625/€ 595 voor abonnees van Rendement
■ € 545/€ 515 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/vpo

Voorkom een burn-out
Eén derde van het ziekteverzuim in organisaties is gerela-
teerd aan werkstress! Het is dan ook niet voor niets dat de 
Arbowet verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan 
te pakken. Tijdens de training Voorkom een burn-out krijgt 
u zicht op de oorzaken van stress en burn-out en leert u wat 
voor oplossingen mogelijk zijn. Daarmee kunt u niet alleen 
ziekte en uitval door werkstress voorkomen, maar ook de 
samenwerking en productiviteit verhogen. Aan het eind van 
deze training gaat u naar huis met een concreet plan om 
ongezonde werkdruk te verminderen en het werkplezier te 
vergroten.

Bestemd voor
■ Preventiemedewerkers  ■ Arbomedewerkers
■ HR-medewerkers  ■ VGW(M)-commissieleden
■ OR-leden  ■ Leidinggevenden

Meer informatie:
rendementco.nl/vbo

Werken met flexwerkers

83

De afgelopen jaren is de wetgeving rondom 
arbeidsovereenkomsten ingrijpend gewijzigd, maar 
niet altijd met het gewenste resultaat. Vooral voor 

organisaties die werken met veel tijdelijke contracten of 
oproepcontracten kunnen de gevolgen groot zijn. De Wet 
arbeidsmarkt in balans (WAB) en de nieuwe regels rondom 
zzp’ers moesten een oplossing bieden. De meeste 
maatregelen uit de WAB zijn op 1 januari 2020 in werking 
getreden, maar inmiddels is er ook alweer het één en ander 
gewijzigd. Daarnaast zijn er in de rechtspraak enkele 
opmerkelijke uitspraken geweest. Tijdens de training Werken 
met flexwerkers hoort u alle regels die nu gelden.

Bestemd voor
■ HR-medewerkers ■ Salarisadministrateurs
■ Directeuren ■ Leidinggevenden ■ OR-leden

Meer informatie:
rendementco.nl/wmf

WKR in de praktijk
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Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling 
verplicht, maar in de praktijk roept de WKR nog 
steeds heel veel vragen op. Tijdens de training WKR 

in de praktijk hoort u onder meer wanneer er sprake is van 
een belaste of onbelaste vergoeding of verstrekking, voor 
wiens rekening de belasting komt (werknemer of werkgever), 
in hoeverre u een tariefvoordeel kunt behalen en in hoeverre 
de gebruikelijkheidstoets aan de orde is. Ook wordt aandacht 
besteed aan de loonaangifte onder de WKR.  

Bestemd voor
■ Salarisadministrateurs
■ HR-medewerkers
■ Medewerkers financiële administratie

Meer informatie:
rendementco.nl/wkr

Het RSa-pakket bestaat uit 2 eendaagse opleidingen 
naar keuze
Prijs: ■ € 1.050 voor niet-abonnees (normaal € 1.350)
 ■ € 950 voor abonnees van Rendement (normaal 
     € 1.150)
Het RPP-pakket bestaat uit 2 eendaagse opleidingen naar 
keuze en 1 congres naar keuze
Prijs: ■ € 1.525 voor niet-abonnees (normaal € 2.025)
 ■ € 1.425 voor abonnees van Rendement (normaal 
     € 1.725)

Verzekerd van al uw PE-punten 
voor het NIRPA RSa- of RPP-
register dankzij dit totaalpakket

Voor de opleidingen met dit tekentje
behaalt u PE-punten voor het NIRPA. 
U kunt bij Rendement Congressen 
& Opleidingen ook terecht voor een 
totaalpakket, waarmee u verzekerd 
bent van al uw PE-punten voor het gehele jaar.

Meer info op: rendementco.nl/nirpa
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Congressen & Opleidingen

Opzet opleidingen
De opleidingen worden onderwezen in één of meerdere uitgebreide praktijkbijeenkomst(en), 
waarin de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht en de docent ingaat op 
uw persoonlijke vragen. Bij meerdaagse opleidingen kunt u de gehele duur van de opleiding 
met uw vragen terecht bij de docent.

Studiemateriaal en -kosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn inclusief digitaal studiemateriaal en 
begeleiding door de docent. Bij een klassikale training is ook de lunch inbegrepen. 
Parkeer- en reiskosten zijn voor eigen rekening. Eventuele extra kosten voor examengelden 
(zie associatie.nl) en verplichte literatuur (boekenlijst) zijn niet in dit bedrag opgenomen. 
 
Cedeo-erkend
Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erkenning is gebaseerd op regelmatige 
klanttevredenheids-onderzoeken door het onafhankelijke Cedeo. Cedeo verleent 
het predikaat ‘Cedeo-erkend’ pas als minimaal 80% van de ondervraagde klanten 
‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de uitvoering, de docenten en de organisatie.

F22njPZ

Ga naar
rendementco.nl/studiegids 
en download de gids met 
het complete aanbod 
opleidingen en congressen

Opleidingen & Congressen
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Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam   tel. (010) 224 80 05   
opleidingen@rendement.nl    rendementco.nl

A L G E M E N E  I N F O R M AT I E
over de opleidingen in deze folder


