basistraining WOR
Nieuw als lid in de ondernemingsraad; iedereen gebruikt afkortingen en begrippen
met veel vanzelfsprekendheid: ‘adviesplichtig’, ‘nietigheid’, ‘WOR’ en nog veel
meer…
In deze training leer je de belangrijkste elementen van de Wet op de
OndernemingsRaden kennen. Centraal staan de vijf basis bevoegdheden uit de
WOR: het adviesrecht, het instemmingsrecht, het informatierecht, het initiatiefrecht
en bovenal het overlegrecht. De nadruk ligt op het herkennen en begrijpen van
deze bevoegdheden en weten wanneer je de wet erbij moet pakken.
De spelregels zijn gegeven, daarna zal het spelen van het spel beginnen. We
starten met het uitleggen van de beginselen van de wet. Met behulp van
oefeningen, discussie en praktijkvoorbeelden maken we de WOR toepasbaar voor
jouw eigen praktijk: uitleg over de WOR en (als de tijd het toelaat) een kennisquiz
over de WOR.
Met opzet zijn de kosten voor deze workshop laag gehouden; gewoon omdat wij
vinden dat alle OR-leden makkelijk over deze basiskennis moeten kunnen
beschikken.
Deze ochtend is ook voor OR-leden die al behoorlijk wat ervaring hebben, maar
hun (WOR-)kennis graag op willen frissen en willen delen met nieuwe OR-leden.
En bovendien maken wij graag kennis met veel ondernemingsraden in Nederland.

resultaat van deze training
! je kent de belangrijkste wettelijke taken en bevoegdheden van de OR;
! je weet je waar je de relevante artikelen kunt vinden in de dagelijkse praktijk;
! je hebt jouw eigen OR-ervaringen of verwachtingen, getoetst aan de WOR.
Voor de ervaren OR-leden komt daar nog bij:
! je hebt vastgesteld wat je graag wilt verbeteren in de OR-vergaderingen en de
OverlegVergaderingen;
! je hebt gespreksonderwerpen bepaald voor de volgende OR-vergadering;
! je hebt aandachtspunten voor het gesprek met de Bestuurder.
Deze open inschrijving training is een co-creatie van CT² en Senso Consult.
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algemeen
trainer
Sander Vrugt van Keulen – CT²
of
Jan Maarten Hendriks – Senso Consult
aantal deelnemers
min. 6 max. 14
duur
1 dagdeel (ochtend)
datum en tijden
! donderdag

19 mei 2016

09:00 tot 13:00 uur

In overleg is deze training uiteraard ook in company aan te bieden.
locatie
Igluu
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven
kosten
per deelnemer: € 85 excl. btw. In dit bedrag zijn inbegrepen:
! consumpties
! diverse eBooks
! handig WOR-kaartje
Aansluitend kan, voor eigen rekening, een lunch worden genoten op Strijp-S.
inschrijven kan direct online via dit formulier: inschrijving WOR-training

Voor meer informatie zijn wij ook via mail bereikbaar.
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