Cursus Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid voor medewerkers en freelancers van De
Rode Draad

Datum:
Plaats:

31 mei en 1 juni 2002 ( plus overnachting)
Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn
Postweg 9; tel.: 0343 – 41 42 41 (www.kaapdoorn.nl)
Te bereiken met bus 50 en 51 vanaf station Driebergen Zeist of per treintaxi. (Neem
eventueel contact op met Sietske Altink om erachter te komen hoe laat we op het station
Driebergen-Zeist afspreken. Routebeschrijving per auto, op te vragen bij De Rode
Draad.
Begeleiding: Yvonne de Jong (FNV Formaat),
Jeroen van Staveren (FNV Bondgenoten)

Achtergrond
In nauw overleg met medewerkers en freelancers van de Rode Draad is deze cursus over
arbeidsrecht en sociale zekerheid tot stand gekomen. Onder begeleiding van Yvonne de Jong,
juriste en opleider van FNV Formaat, gaan we nader in op de omstandigheden, waaronder
mensen in de sex-branche werken. Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst en
welke rechten en plichten gelden dan? Welke soorten arbeidscontracten zijn er, al dan niet
schriftelijk? Hoe zit het met arbeidsongeschiktheid: op welke regelingen kun je een beroep
doen; waar moet je op letten?
Het doel van de cursus is dat medewerkers en free-lancers beter beslagen ten ijs te komen bij
vragen en problemen die aan de Rode Draad worden voorgelegd. Uiteraard kunnen we niet
alle vragen beantwoorden; daarom zullen we ook oefenen met de gids van FNV Ledenservice
om wegwijs te worden in de diverse terreinen. Ook bespreken we noodzaak en wenselijkheid
om mensen eventueel door te verwijzen naar deskundige instanties.
De cursus is een belangrijke stap in het streven naar een beroepsvereniging. Ondanks enkele
tegenvallers zijn de betrokken medewerkers en freelancers actief om tot oprichting ervan te
komen. Dus ook daar zullen we op deze twee dagen aandacht aan besteden.
Programma 31 mei 2002
09.30 uur

Aankomst van de deelnemers in Conferentiecentrum Kaap Doorn
Aankomst van de deelnemers, gelegenheid om koffie en thee te drinken en bij
te praten.

10.00 uur

Start van de studiedag
Opening van de cursus door Jeroen van Staveren; huishoudelijke
mededelingen.
Welkom aan de deelnemers door Sietske Altink, beleidsmedewerker van de
Rode Draad. Zij gaat in op:
de aanloop naar deze cursus en de doelen ervan in het kader van het
werk van de Rode Draad. In het bijzonder staat ze stil bij de activiteiten
van medewerkers en freelancers, waaraan deze cursus een bijdrage
levert;
de hobbels in de oprichting van de vereniging.
Enkele reacties zijn mogelijk, later in de ochtend komen we erop terug.

Vervolgens: bespreking van het programma waarin we werken aan de volgende
thema’s:
kennismaking
eigen beweegredenen om actief te zijn of te worden voor de stichting en
je eigen beeld ervan
arbeidsrecht: kenmerken van een arbeidsovereenkomst;
soorten van flexibele arbeidsrelaties;
sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid.
Gelegenheid voor reactie en bijstelling van het programma
10.30 uur

Kennismaking en verdieping
Deelnemers wisselen uit over verwachtingen, motivatie en inbreng voor deze
cursus. N.a.v. belangrijke thema’s spitsen we onderdelen van het programma
toe.

12.30 uur

Pauze en lunch

14.00 uur

Arbeidsovereenkomsten
Met Yvonne de Jong, juriste en opleider, behandelen we de kenmerken van de
arbeidsovereenkomst. Via de flexibele arbeidsovereenkomsten bestrijken we
een groot deel van veel komende afspraken. De bewijslast is een
aandachtspunt. We staan verder stil bij rechten en plichten die uit
arbeidsovereenkomsten voortvloeien.

17.30 uur

Pauze en diner

19.30 uur

De vereniging en het benefiet
Voor alle betrokkenen is er vanavond gelegenheid om mee te helpen aan de
organisatie van het benefietconcert in september. Dit onderdeel is niet
verplicht.
Afsluiting van de avond naar eigen zin en inzicht.

NB: Overnachting in het conferentieoord.
Programma 1 juni 2002
09.15 uur

Sociale verzekeringen
Bij arbeidsongeschiktheid kan een werknemer terugvallen op een aantal
regelingen. Waarbij we stil staan bij “het werknemer zijn” en het begrip
“verzekerd zijn”. Ook het verschil tussen werknemers- en volksverzekeringen
komt aan de orde.
We oefenen in het hanteren van het handboek van FNV Ledenservice om
antwoorden op bestaande en -mogelijke- vragen te vinden. Verder het thema
doorverwijzing: wanneer en naar wie (FNV Ledenservice, advocaten).

12.30 uur

Pauze en lunch

13.30 uur

Voortzetting van “sociale verzekeringen”

We behandelen “beroepsaansprakelijkheid”: waarmee dienen werkgever en
werknemer rekening te houden. Welke beroepsrisico’s lopen werkgever en
werknemer, zoals:
schade door derden
arbeidsomstandigheden.
Ook komen regelingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid aan bod,
waaronder de Wet Poortwachter.
16.00 uur

Evaluatie en afsluiting
Bij de afronding staan we stil bij:
de vragen en thema’s die zijn opgekomen:
de verdere aanpak (organisatorisch, planning e.d.)
terugblik op deze twee dagen; evaluatie.
Terugkeer naar huis.

