


Waarom de HR Kennisdesk?

Herkent u het probleem dat u snel antwoord nodig heeft op een HR-gerelateerd 

vraagstuk? De HR Kennisdesk biedt voor dit probleem een oplossing.

 Altijd toegang tot een online database met actuele informatie

 Snel antwoord op al uw HR-gerelateerde vragen

 Inclusief formats voor arbeidsrechtelijke contracten zoals een 

beëindigingsovereenkomst

 Verzekerd van informatie conform de actuele Nederlandse wet- en regelgeving

 4 uur juridisch advies inbegrepen per jaar



Wat levert de HR Kennisdesk op voor u?

U heeft te allen tijde toegang tot de meest actuele informatie omtrent arbeidsrecht en 

daardoor altijd  een snel en correct antwoord op uw vragen. U heeft allereerst 

toegang tot informatie ten aanzien van negen thema’s:

 Beoordelen

 Leidinggeven

 Vast werk

 Flexibel werk

 Werving & Selectie

 Ziekte & Verzuim

 Dossieropbouw

 Vakantie & Verlof

Daarnaast bieden wij aanvullende documenten op gebieden als:

 Collectief arbeidsrecht

 Werkgeversaansprakelijk

 Medezeggenschap

 Reorganisatie



Welke kosten zijn verbonden aan de HR Kennisdesk?

• Voor € 1195,- per jaar (excl. BTW) heeft u onbeperkt toegang.

• Hierbij inbegrepen is 4 uur juridisch advies per jaar van een van onze advocaten.

• Wilt u een oplossing op maat? Dat is altijd mogelijk. Het aantal uren juridisch 

advies kan bijvoorbeeld worden uitgebreid. Neem hiervoor contact op met een van 

onze medewerkers.



Hoe kan ik toegang krijgen tot de HR Kennisdesk?

• Op de website van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten vindt u een 

aanvraagformulier, deze kunt u simpelweg invullen. U hoeft daarna slechts 

akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

• Na het invullen ontvangt u van ons een welkomstwoord. Hierna verricht u de 

betaling en verstrekken wij u de inloggegevens voor de HR Kennisdesk.

• U kunt hierna direct aan de slag!



Voorbeelden

Onderstaande beelden zijn van de HR Kennisdesk. U ziet hier de homepage, met een 

overzichtelijk beeld van de beschikbare thema’s:



Voorbeelden

Hieronder ziet u het thema ‘dossieropbouw’ :



Voorbeelden

Tevens heeft u toegang tot voorbeelddocumenten en infographics zoals 

onderstaande:



Voorbeelden

Tevens heeft u toegang tot korte video’s:



Bent u enthousiast 

geworden van de 

HR Kennisdesk?

Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie of ga 

direct naar onze website en vul het aanvraagformulier in!



Leeman Verheijden Huntjens

Advocaten

Westerstraat 42

3016 DH Rotterdam

www.lvh-advocaten.nl

HRKennisdesk@lvh-advocaten.nl


