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Deze Masterclass geeft uitleg over wetswijzigingen in 
het arbeidsrecht die voor elke werkgever relevant zijn. 
Deze wijzigingen worden per 1 januari en deels per
1 april 2020 in werking gezet.

Wat gaat er veranderen?
Met ingang van 1 januari en 1 april 2020 gaat er voor de ondernemer 
weer veel veranderen in het arbeidsrecht. Op 1 januari treedt de Wet 
arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking en lopen bepaalde tijdelijke 
regelingen van de Wet werk en zekerheid af. Later dat jaar, op 1 april, 
treedt de Wet compensatie transitievergoeding in werking. De WAB 
wijzigt de regelgeving over flexibele arbeid en het ontslagrecht. Elke 
ondernemer met personeel krijgt hiermee te maken. Denk daarbij 
aan de oproepovereenkomst, de transitievergoeding, en de compen-
satieregeling van het UWV voor werkgevers wanneer de arbeidsover-
eenkomst bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd. 

Cees Okkerse en Hans Blom zullen u op een inzichtelijke en inter-
actieve wijze door deze wijzigingen heen loodsen en daarbij onder 
andere ook aandacht besteden aan het overgangsrecht.

Over de sprekers
Cees Okkerse is sinds 1981 
werkzaam in de advocatuur en 
één van de twee grondleggers 
van Okkerse & Schop Advoca-
ten. Cees is gespecialiseerd 
in het arbeidsrecht en het 
ondernemingsrecht. Cees is 
onder meer voorzitter van de 
sectie arbeidsrecht binnen zijn 
kantoor en lid van de speciali-
satievereniging voor arbeids-
rechtadvocaten VAAN. Cees is 
als bestuurslid actief betrok-
ken bij een aantal culturele, 
sociale en natuur-gerelateer-
de organisaties in Flevoland

Hans Blom is sinds 1993 ad-
vocaten vanaf 2001 verbonden 
aan Okkerse & Schop Advoca-
ten. Hij is gespecialiseerd in 
het arbeidsrecht en het amb-
tenarenrecht. Hij adviseert 
in hoofdzaak werkgevers, en 
waar nodig procedeert hij voor 
hen. Hans heeft in 2008 een 
specialisatieopleiding arbeids-
recht gevolgd, maakt deel uit 
van de sectie arbeidsrecht en 
is lid van de VAAN. Hij is ja-
renlang bestuurslid geweest 
van de Bedrijfskring Lelystad 
en heeft zo het Lelystadse be-
drijfsleven leren kennen.

Voor wie
De masterclass is bedoeld voor alle werkgevers in Lelystad, met 
name directie en HR-managers. Met deze veranderingen in de wet-
geving krijgen we binnenkort allemaal te maken; het is dus noodza-
kelijk om goed voorbereid te zijn.

Programma
15.30 uur  Aanvang
16.00 uur  ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ 
16.30 uur  Break
16.45 uur  ‘Wijzigingen transitievergoeding en 
 Wet compensatie transitievergoeding’ 
17.15 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen over 
 (andere) arbeidsrechtelijke onderwerpen
17.30 uur  Afsluitende borrel
18.00 uur  Einde masterclass

Locatie
De masterclass wordt gehouden bij het Werkbedrijf Lelystad, 
Vaartweg 67 

Aanmelden  
Reserveer alvast in je agenda en meld je aan via 
info@lelystadakkoord.nl als je zeker wil zijn van één van de 
30 plaatsen in de masterclass. Vrienden van het Lelystad akkoord 
kunnen kosteloos deelnemen en hebben voorrang. 
Voor niet-vrienden zijn de kosten €150,00 exl. BTW


