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Workshop "Het Nieuwe Werken in de praktijk"

Geachte heer/mevrouw,

Thuiswerken, flexkantoren, schooltijdbanen, zelfroostering, resultaat-gericht werken, zelfsturende
teams... Allemaal vormen van Het Nieuwe Werken, en inmiddels een hot topic voor veel HR en
business managers. Maar wat betekent Het Nieuwe Werken nu in de praktijk? Wat zijn de
voordelen voor uw organisatie? Waar moet u aandacht aan besteden bij implementatie? En wat
mag er nu eigenlijk wel en niet vanuit arbeidsrecht en ARBO regelgeving?

Moneypenny heeft al ruim 9 jaar praktijkervaring met Het Nieuwe Werken en heeft in
samenwerking met HRM College en KLM Health Services een praktijkgerichte workshop
ontwikkeld, waarbij u antwoorden krijgt op bovenstaande vragen en meer. De workshop wordt
gehouden op 23 juni in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam van 13.00-17.15 uur +
borrel. De kosten bedragen € 195,00 ex btw per deelnemer.

Tijdens deze interactieve workshop "Het Nieuwe Werken in de praktijk" worden de volgende
onderwerpen door onze gastsprekers belicht:

Het Nieuwe Werken in de praktijk door Susan Smulders en Marianne Sturman van
Moneypenny
Het Nieuwe Werken & het arbeidsrecht door Arthur Hol van HRM College
Het Nieuwe werken & de ARBO regelgeving door Rudy Hengeveld van KLM Health
Services
Implementatie van Het Nieuwe Werken door Susan Smulders en Marianne Sturman van
Moneypenny

Voor meer informatie en inschrijven klik hier

Met vriendelijke groet, 
Moneypenny BV

Marianne Sturman en Susan Smulders 
 

Afmelden nieuwsbrief?

Mocht u na het lezen van dit alles toch deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen, dan kan dat
natuurlijk. Stuur dan een email naar info@moneypenny.nl met het woord "nieuwsbrief afmelden"
in het subject. 
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