
UPDATE
Nieuwsbrief van Mo-HR

Dit betekent niet alleen dat de zomer voor de deur staat,

maar dat we ook weer meer mogen van ons kabinet.

Wellicht mogen jouw medewerkers weer komen werken op

kantoor of is jouw bedrijf na lange tijd eindelijk weer open.

Juli is ook ieder jaar het moment dat er nieuwe HR

maatregelen worden ingevoerd of bijgesteld. Daar gaat deze

Update over.

Mocht je de vorige Update gemist hebben (deze was gewijd

aan vakantie uren en vaccineren), dan kan je deze op onze

website terug lezen.

Veel lees plezier en een fijne zomer gewenst.

Stay safe!
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Het is weer juli!

Monique Heijtel
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https://www.mo-hr.nl/mo-hr-update-voorjaar-2021/


Het minimumloon wordt twee keer per jaar opnieuw vastgesteld.

Zo ook op 1 juli. Voor iedereen boven de 21 jaar stijgt dit met

ruim € 16,- bruto bij een fulltime dienstverband. Jeugdloon en

CAO-lonen stijgen ook mee.

De nieuwe bedragen per leeftijd per maand vind je op de

website van de rijksoverheid. Wat dit specifiek voor jouw

branche betekent kan je terugvinden in jouw CAO.

Minimumloon
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Iedere werknemer mag zijn wettelijke vakantie-uren

maximaal 6 maanden na het desbetreffende jaar waarin ze

zijn opgebouwd opmaken. 

Dat betekent dat op 1 juli 2021 de overgebleven wettelijke

vakantie-uren, die in 2020 zijn opgebouwd, komen te

vervallen.

Zorg dat de werknemer hiervan op de hoogte is anders kan

de werknemer hier bezwaar tegen maken.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden overigens

andere regels. Die blijven vijf jaar geldig.

Wettelijke
vakantiedagen

Corona Steunpakket
In het derde kwartaal van 2021 komt er opnieuw loonsteun

(NOW) en subsidie voor vaste lasten (TVL) voor ondernemers

die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

Waarschijnlijk is dit de laatste verlenging van het

coronasteunpakket, omdat de economie weer groeit en de

lockdown steeds soepeler wordt. 

Daarnaast mogen werkgevers mogen nog tot 1 oktober 2021

een onbelaste vaste reiskostenvergoeding geven aan

werknemers die door de coronacrisis nu veel meer thuis

werken. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021


Wist je dat wij bij Mo-HR ook diverse trainingen geven?

Zowel incompany trainingen, als trainingen op maat, als

trainingen voor open inschrijving.

Zo begint in het najaar weer onze training: Basis HR

technieken in één dag .  Meer informatie daarover vind je

hier.

Wil je graag weten welke trainingsmogelijkheden er zijn

voor jouw team of manager? Schroom dan niet om contact

met ons op te nemen want je denken graag met je mee over

de mogelijkheden.

Voor start-ups is er sinds 1 juni 2021 een nieuwe regeling.

Als jouw bedrijf aan de criteria voldoet, kan je makkelijker

werknemers uit het buitenland aannemen. Mits het

buitenlands personeel essentieel is voor de groei van jouw

organisatie. 

Door de nieuwe regeling kunnen deze kennismigranten

sneller een verblijfsvergunning krijgen. 

Trainingen

WIL JE ONS VOLGEN?
Wil je vaker op de hoogte gehouden worden over Mo-HR en HR gerelateerde zaken dan alleen deze update?

Volg ons dan via LinkedIn
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Buitenlands Personeel

Let op het is sinds 2020 verplicht om aan oproepkrachten,

die 12 maanden op oproepbasis hebben gewerkt een aanbod

te doen voor een vaste arbeidsomvang. De oproepkracht

heeft vanaf 1 juli 2021 één maand de tijd om het aanbod te

accepteren. 

Oproepkracht

https://www.mo-hr.nl/hr-is-een-vak/trainingen/hr-basistechnieken-in-een-dag/
https://www.linkedin.com/company/mo-hr

