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Sdu Arbeidsrecht 
Het nieuwe startpunt voor de 
arbeidsrechtpraktijk

Op dit online platform is alle arbeidsrechtelijke informatie thematisch 
samengebracht op één overzichtelijke plek. Of je nu snel wilt weten 
hoe iets ook alweer zat, behoefte hebt aan de relevante diepgaande 
informatie of op zoek bent naar een model, Sdu Arbeidsrecht helpt je 
snel verder.

http://arbeidsrecht.sdu.nl
http://arbeidsrecht.sdu.nl


Sdu Arbeidsrecht
Het nieuwe startpunt voor de Arbeidsrechtpraktijk

Waarom Sdu Arbeidsrecht?

�Het hele arbeidsrecht inclusief randgebieden zoals sociale zekerheid 
en fiscaliteit ontsloten op basis van onderwerpen uit jouw praktijk.

�Het unieke concept van de Practice note geeft je overzicht van alle 
relevante informatie per onderwerp en laat in één oogopslag de 
belangrijkste aandachtspunten zien.

�Praktische tools, voorbeeldbrieven en modeldocumenten zijn altijd 
bijgewerkt en besparen je tijd.

  Voor diepgang en onderbouwing vind je overal verwijzingen naar  
wet- en regelgeving, commentaren, jurisprudentie en literatuur.

Al meer dan 100 onderwerpen

Sdu Arbeidsrecht is volop in ontwikkeling. Op dit moment hebben  
we meer dan 100 onderwerpen beschikbaar. En dat aantal blijft  
groeien. Van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, wijziging  
van arbeids voorwaarden tot het einde van de arbeidsovereenkomst.  

Voor wie?

Advocaten en bedrijfsjuristen Arbeidsrecht

De Practice Note: razendsnel antwoord op je vraag

De unieke Practice Notes zijn je startpunt binnen Sdu Arbeidsrecht.  
Ze beschrij ven wat je moet weten over het onderwerp en wat de 
belangrijkste aandachts punten zijn. Ze geven direct antwoord op de 
vraag: “Hoe zat het ook al weer?” En bieden toegang tot gerelateerde en 
verdiepende informatie, praktische tools, modeldocumenten, en 
calculators. De Practice Notes sluiten aan bij je werkproces en zorgen 
dat je snel verder komt.

Sdu Arbeidsrecht  
is gemaakt voor en 

door de praktijk

“Sdu Arbeidsrecht is echt 
vernieuwend met de insteek 

van de Practice Notes en Tools 
en daarom onmisbaar in elke 
arbeidsrechtelijke praktijk.”

Lieke van den Eijnden,  
De Voort Advocaten 

Mediators en redacteur  
Sdu Arbeidsrecht
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Meer informatie Sdu Arbeidsrecht

 2 weken GRATIS proberen
�Interactief webinar met onze arbeidsrechtexperts 
�Andere vragen?

Neem contact op met Janine Heemskerk, team Sdu Arbeidsrecht 
070 - 378 08 78 of sduarbeidsrecht@sdu.nl

Sdu Arbeidsrecht  
is gemaakt voor en 

door de praktijk

“Het arbeidsrecht wordt 
praktisch en servicegericht in 
kaart gebracht op een manier 

die in Nederland nog niet 
bekend is.”

Nanouk Cancian, Advocare 
Arbeidsrecht en redacteur  

Sdu Arbeidsrecht

200 praktische tools

Bij al deze onderwerpen beschik je in totaal over meer dan 
200 tools, modeldocumenten en voorbeeldbrieven die je 
helpen je werk efficiënter te doen.

Voorbeeld beëindigingsovereenkomst

Berekening transitievergoeding

Afspiegelingstool

Adviestool disfunctioneren

Checklist wijziging arbeidsvoorwaarden

Flowchart voorkomen loonsancties 

Flowchart adviestraject en -procedure

Flowchart beroep werknemer op beschermingsrechtelijke 
bepalingen bij overgang van onderneming

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet

Schema Leeftijds- en pensioenontslag

TOP 10 VAN MEEST GEBRUIKTE TOOLS IN SDU ARBEIDSRECHT
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Sdu Arbeidsrecht
Welke toegang krijg je?

Sdu Arbeidsrecht Het nieuwe startpunt 
voor de arbeidsrechtpraktijk

Sdu Arbeidsrecht

Content

Officiele publicaties 

Wet & regelgeving NL 

Jurisprudentie (Rechtspraak.nl) 

Nieuws 

Openbare bronnen 

Jurisprudentie volledig archief (JAR) 

Commentaren 

Praktijkartikelen/literatuur 

Quick Guides/Knowledge Navigator 

Practice notes 

Workflows/tasks 

Tools 

Modeldocumenten 

Bronnen uitgevers (content integratie) optioneel

Functionaliteit

Search 

Topic structuur 

Browse source menu 

Workflow menu 

Downloaden pdf 

Alerting 

Save search 

Dossiers 

Scrapbook 

Quickview 

Jaarprijs voor één licentie: € 2400,-
Voor het afnemen van meer licenties en voor een combinatie met 
andere Sdu producten, doen wij je graag een aanbod op maat. 

Neem contact op met je accountmanager of met Janine Heemskerk, 
team Sdu Arbeidsrecht 070 - 378 08 78 of sduarbeidsrecht@sdu.nl
 

mailto:sduarbeidsrecht%40sdu.nl?subject=

