Kennisbijeenkomst Flexibele arbeid,
tijdelijke dienstverbanden en andere
praktische zaken na invoering van
de Wnra
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking.
Dat is inmiddels wel bekend. De bijeenkomsten over hoe ambtelijke organisaties zich
daar formeel op voorbereiden zijn er ook legio. De bestaande dienstverbanden lopen,
uitzonderingen daargelaten, gewoon door. De interne mobiliteit van medewerkers na 1
januari krijgt nog weinig aandacht. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor tijdelijke
dienstverbanden die eindigen na 1 januari 2020. Over deze en andere zaken gaat de
kennisbijeenkomst op 13 juni 2019.

Wat komt er aan de orde?
Kan een organisatie na 1 januari 2020 nog steeds medewerkers bewegen tot interne
mobiliteit en, zo ja, hoe dan? Kunnen er nog steeds beëindigingsovereenkomsten
worden gesloten? Hoe doe je dat dan? Wat verandert er en waarop moet gelet worden?
Hoe zit het met tijdelijke dienstverbanden die doorlopen tot een datum na 1 januari
2020. Waar moet bij dat soort tijdelijke aanstellingen op worden gelet. Wat moet er
gebeuren met de zogenoemde ‘aanstellingen als onbezoldigd ambtenaar’?
Op deze en andere vragen geeft Jan-Paul van Zanten graag antwoord tijdens de
interactieve kennisbijeenkomst op 13 juni a.s. De kennisbijeenkomst vindt plaats bij
Capra Advocaten in Den Haag. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor de borrel.
Heeft u vragen over deze onderwerpen, of wilt u meer weten van een speciﬁeke
situatie? Stuur dan een e-mail aan Jan-Paul van Zanten. Tijdens deze bijeenkomst
besteedt hij aandacht aan de voorgelegde vragen.

Programma 13 juni 2019
Het programma ziet er als volgt uit:
15:15 uur ontvangst
15:30 uur start kennisbijeenkomst
16:30 uur borrel

Locatie
Vestiging Capra Advocaten Den Haag, Laan Copes van Cattenburch 56, Den Haag

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich hier aanmelden voor deze kennisbijeenkomst. Aan uw deelname aan de
bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met
Jan-Paul
van
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