Een extra dienstverlening van Federgon

ONZE GARANTIE

KWALITEITSVOLLE JURIDISCHE
ONDERSTEUNING
Als lid van Federgon weet u ondertussen reeds wat u
van onze juridische dienst mag verwachten. Juist: een
kwaliteitsvolle ondersteuning en een professionele
juridische begeleiding. Wij zijn hiervoor elke werkdag
telefonisch beschikbaar op 02 203 38 03 tussen 9 en
12u en tussen 15u en 17u of daarnaast op elk moment
via e-mail (legal@federgon.be).
• U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over elke
kwestie van sociaal recht in ruime zin. Bovendien
adviseren wij u ook in zaken van sectoraal belang die
betrekking hebben op de kernactiviteiten van onze
leden.
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• Onze juristen herlezen arbeidsovereenkomsten,
commerciële contracten, arbeidsreglementen en/of
bedrijfs-cao’s.
• Ons juridisch team houdt ook de vinger aan de pols
van alles wat er beweegt en verandert binnen de
Federgon-sectoren en houdt u hiervan nauwgezet op
de hoogte. In het belang van de leden is er bovendien een permanente opvolging en screening van de
wetgeving.
• Federgon Legal verzorgt ook de opleidingen en seminaries die voor de leden georganiseerd worden onder
de koepel van de Federgon Academy.

HET EXPERTISE CENTER

Een bijkomende
service aan onze leden
Om een antwoord te bieden op de vraag van onze
leden naar een persoonlijkere begeleiding en nog
meer maatwerk, is er binnen de juridische dienst een
Expertise Center opgericht.
Via het Expertise Center kunnen de leden van Federgon
een beroep doen op de ervaring en doorgedreven
knowhow van de Federgon-juristen, voor opdrachten die
men vroeger naar advocatenkantoren, consultants, ...
moest doorverwijzen.
Tegen betaling kan de knowhow van de Federgonjuristen ook ingezet worden voor onder meer
consultancy-opdrachten en opleidingen op maat van
uw organisatie. Deze extra dienstverlening doet geen
afbreuk aan de dienstverlening waarvoor u nu al een
beroep kunt doen op de juridische dienst van Federgon.
Het is een bijkomende service aan onze leden, bovenop
de huidige dienstverlening, waaraan niets wijzigt.

Waarvoor kunt u een beroep doen
op het Expertise Center?
Individuele consultancy en begeleiding bij het opstellen
van onder meer cao’s, arbeidsreglementen, arbeidsen commerciële contracten, algemene voorwaarden,
GDPR, … op maat van uw onderneming.
Opleiding in het bedrijf. De cursussen van de Federgon
Academy kunnen ook ter plaatse, in uw bedrijf gegeven
worden (bv. voor een beperkte groep medewerkers).
Op basis van het bestaande cursusmateriaal kan er een
lessenpakket op maat worden uitgewerkt, dat volledig
afgestemd is op de noden van uw onderneming.
Een greep uit het aanbod:
• Basisopleiding rond sociale wetgeving uitzendarbeid
• Advanced opleiding rond sociale wetgeving
uitzendarbeid
• Basisopleiding rond de reglementering in de
dienstenchequesector
• Opleiding rond outplacement
• Informatiesessies rond actuele of specifieke thema’s
(bv. studentenarbeid, GDPR, …)
• Basisopleiding rond uitzendarbeid in bepaalde
specifieke sectoren zoals de bouw- en transportsector.

Doe een beroep op het
Federgon Expertise Center
Wie?
Elk lid van Federgon kan een beroep
doen op de diensten van het Expertise
Center.
Hoe?
Stel uw vraag aan legal@federgon.be.
De juridische dienst zal nagaan of de
opdracht binnen de competenties van het
Expertise Center valt en zo ja, een offerte
opstellen. De offerte zal ook de termijn
vermelden waarbinnen de juridische
dienst de opdracht zal kunnen uitvoeren.
Het lid beslist vervolgens, in functie van
de ontvangen offerte en de voorgestelde
deadline, of het een beroep wenst te
doen op de diensten van het Expertise
Center. Een ondertekende offerte
bevestigt de opdracht.
Tarief
Uurtarief van € 85 (excl. BTW + indien
van toepassing verplaatsingskosten).
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