PDL Update
U bent al geruime tijd werkzaam als P&O-er dan wel in de personeels- en/of salarisadministratie, maar hoe zat
het ook al weer? De wetgeving rond personeelszaken verandert constant. In de PDL Update worden vooral die
onderwerpen opgefrist en geactualiseerd waar de laatste tijd veranderingen hebben plaatsgevonden of die
ons nog te wachten staan.
Binnen de interactieve aanpak is er voldoende ruimte voor de vraagstukken binnen uw organisatie. Een effectieve en intensieve cursus: 5 dagdelen
in twee dagen, met overnachting.
Resultaat: U bent weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken op gebied van arbeidsrecht, loonbelasting en sociale verzekeringen.
Ruim aandacht voor de Werkkostenregeling, maar ook de Wet Arbied en Zorg en de Wet Werk en Zekerheid.

Cursusdoel
Door alle recente wijzigingen binnen het vakgebied van de P&O-er en salarisadministrateur in met name de wet en regelgeving is bestaande kennis
slechts ‘beperkt houdbaar’. Het up to date houden van kennis en het anticiperen op veranderende wetgeving is een must.
Door haar compacte opzet van vijf aaneensluitende dagdelen, haar intensieve trainingsprogramma en de persoonlijke aandacht van de trainers is
deze Update een ideaal scholingsprogramma. In twee dagen wordt in een interactief programma met vakgenoten een compleet en actueel overzicht geboden van het veranderde vakgebied.
Tijdens de dagen is er meer dan voldoende ruimte om de binnen uw bedrijf spelende problematiek voor het voetlicht te brengen. In de trainers maar
ook uw medecursisten vindt u een klankbord en veelal ook oplossingen. Uiteraard komen de kabinetsplannen voor dit jaar en later uitgebreid voor
het voetlicht.

Voor wie bestemd?
De PDL Update is bedoeld voor iedereen die de (mede)verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de salarisadministratie.
Ook medewerkers van administratie- en accountantskantoren alsmede accountants en belastingadviseurs en medewerkers van de afdeling P&O
nemen deel aan deze gerenommeerde vakopleiding.
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Pensioenen
Subsidies / WVA
Wijzigingen WW
Wet Ketenaansprakelijkheid
Reiskosten - auto van de zaak
Eindheffing
Wet arbeid en zorg
Arbeidsongeschiktheid: ZW, WIA, NeZaVa
Ontslag
Identificatieplicht
Vergoedingen en Verstrekkingen: Werkkostenregeling
De laatste Actualiteiten

Certificering
Aan het einde van de PDL Update ontvangt u een certificaat van deelname.

Documentatie
Voor de PDL Update maken wij gebruik van een specifiek voor deze opleiding samengestelde syllabus die u voor ter plaatse ontvangt.

Aard en tijdsduur
Cursus 2 dagen (1e dag 10:00 - 19:30 uur; 2e dag 09:30 – 16:30 uur)
Kosten € 975,- (incl. lunches, snackbreak, diner en overnachting)

Mocht u geen gebruik willen maken van de overnachting, het diner en het ontbijt dan bieden we u € 95 korting. Geef dit expliciet aan bij uw inschrijving.

Cursus locatie Bunnik
5 en 6 april 2016 | 1 en 2 november 2016

Voorwaarden
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u binnen 2 weken een voorlopige bevestiging alsmede een factuur. Na ontvangst van uw betaling krijgt u de
definitieve bevestiging.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijs- en productwijzigingen voorbehouden.
Bent u verhinderd?
Tot drie weken voor aanvang van de cursus kunt u schriftelijk annuleren. Wij berekenen dan € 75,- administratiekosten. Daarna berekenen wij het
volledige bedrag. U kunt uw plaats altijd laten innemen door een collega. Hieraan zijn geen bijkomende kosten verbonden. Indien u een les
verhinderd bent zullen wij onze uiterste best doen u in staat te stellen in een andere plaats te laten inhalen.

Inschrijven:
Mail simpelweg de volgende gegevens naar info@pzadvies.nl :
Bedrijfsnaam, postadres, postcode/plaats, contactpersoon met emailadres en telefoonnummer,
naam, geboortedatum en functie van de deelnemer(s).

