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Een werkgever hoeft zijn werknemers voor hetzelfde werk
niet evenveel te betalen. Dit blijkt uit een uitspraak van het
gerechtshof in Den Haag.
Een werkgever betaalde zijn werknemers jarenlang een
toeslag van 80 euro per maand bovenop het CAO-loon. De
werkgever besloot medio 1993 dat voor nieuwe werknemers
niet meer te doen.
Eis
Een aantal van de nieuwe krachten kwam in opstand. Ze
eisten met terugwerkende kracht alsnog de toeslag te
ontvangen. Ze deden immers hetzelfde werk.
Bij de kantonrechter kregen ze nul op het rekest en ook het
Hof van Den Haag stelde de werkgever in deze zaak in het
gelijk.
Vrij
De werkgever is volgens de uitspraak vrij in de invulling van
de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werknemers,
zolang hij ten minste het CAO-loon betaalt. 'Er is geen
rechtsregel, die de werkgever verplicht om ……
Klik voor meer op deze link
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Een organisatie managen is net als het besturen van een
auto. Een route plannen van vertrekpunt naar bestemming
inclusief de bijzonderheden tijdens de route. Tijdens het
rijden beschikt u over alle relevante informatie door middel
van het dashboard van uw auto. Gek genoeg nemen we dit
voor zoete koek aan tot het moment dat het niet werkt.
Uit onderzoek blijkt echter dat het MKB niet of nauwelijks
over een dashboard beschikt. Met andere woorden, men
beschikt niet over belangrijke stuurinformatie op het juiste
moment. Daardoor is men te vaak niet voldoende in staat de
eigen organisatie te managen.
Regicon heeft de ervaring, opleiding en kennis in huis om
uw dashboard samen met u op te bouwen.
Voor meer informatie; Regicon - Parttime controlling.

0
Fraude door managers is er de belangrijkste oorzaak van
dat bedrijven in grote problemen raken. In ruim de helft van
de zestig prominente bedrijfsfiasco's uit het verleden
speelde fraude of onethisch handelen een rol.
Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht en
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Onderzoekers van
deze universiteiten hebben de zestig belangrijkste
bedrijfsfiasco's uit de afgelopen 25 jaar nader bekeken.
Scherpere controle
De onderzoekers pleiten voor een scherpere controle binnen
bedrijven om fraude door dominante managers….
Klik voor meer op deze link

Het is vanaf vandaag niet meer mogelijk subsidie aan te
vragen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het aantal
aanvragen voor ESF-subsidie is sinds 2004 jaarlijks
verdubbeld. Dit is mede een gevolg van maatregelen die het
ministerie heeft genomen, zoals verbeterde voorlichting, een
helpdesk voor subsidieaanvragers en een steunpunt voor
gemeenten die een beroep op het ESF doen. De
subsidiemogelijkheden zijn nu volledig benut. Met de inzet
van het ESF-geld komt in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar
voor het opleiden en aan het werk….
Klik voor meer op deze link
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De stand by-stand op pc's bespaart geen geld, maar kost in
werkelijkheid miljoenen euro's aan elektriciteit. Dit blijkt uit
onderzoek van Fujitsu Siemens. Volgens Fujitsu kan de pc
veel beter uitgezet worden.

Dit besluit is een actualisering van besluiten over de
werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen. Een
nieuw element is dat een werknemer kan blijven deelnemen
aan een spaarloonregeling als hij een andere werkgever
krijgt als gevolg van een fusie, overname, splitsing of
rechtsvormwijziging.

Volgens het onderzoek van de computerfabrikant schakelt
37 procent van de werknemers zijn computer 's avonds niet
uit. 'Veel werknemers denken dat het voldoende is om hun
pc op standby te zetten, maar daarmee wordt nog steeds
energie verspild', stelt het bedrijf.

Dit besluit is een actualisering van het gepubliceerde beleid
– voor zover nog van belang - op het gebied van de
werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen….

Uitrekenen
Britse bedrijven kunnen op de site van Fujitsu Siemens
berekenen hoeveel geld zij jaarlijks kwijtraken door
werknemers die vergeten hun computer uit te doen. Zo
betaalt een bedrijf met duizend computers al snel 69.000
euro per jaar extra aan elektriciteitskosten.
Klik voor meer op deze link

Klik voor meer informatie op deze link
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Het maken van kopietjes wordt voor bedrijven mogelijk
duurder. Het Nederlands uitgeversverbond (NUV) overweegt
een extra tariefsverhoging voor het zogenoemde reprorecht,
bovenop de inflatiecorrectie. MKB-Nederland en VNO-NCW
reageren geprikkeld.
De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium,
maar zeker nog niet afgelopen', zegt Jurgen…..
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Werknemers die zich niet net zo hard inzetten als de rest, of
zelfs de kantjes ervan aflopen zetten kwaad bloed bij de rest
en dat is slecht voor de hele organisatie. Dat blijkt uit
promotieonderzoek van psycholoog Jeroen Stouten, schrijft
Management Team. Het onderzoek spitste zich toe op …..

Klik voor meer informatie op deze link
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De in 2004 afgewikkelde faillissementen hebben 1,9 miljard
euro aan onbetaalde rekeningen opgeleverd. Dit bedrag is
een stijging van tweederde ten opzichte van dat van 2002.
Bovendien zijn ten opzichte van dat jaar 50 procent meer
bedrijven failliet gegaan. Dit blijkt uit maandag
gepubliceerde gegevens van het CBS.…..
Klik voor meer informatie op deze link
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