Programma Open Training

Startende OR leden
Datum
Plaats
Aantal deelnemers
Cursusleider

:
:
:
:

dd – mm - 2019
Buro Klaverdijk te Sliedrecht
……
……

Creëer samen succes!
___________________________________________________________________________

BURO KLAVERDIJK
Training en advisering

_____________________________________________________________________ BURO KLAVERDIJK

Programma dd -mm-2019
Programma tijden
09.00 uur

Ontvangst, koffie

09.15 uur

Afstemming trainingsprogramma en start ochtendprogramma

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Start middagprogramma

16.15 uur

Evaluatie van de cursus d.m.v. een vragenlijst

16.30 uur

Einde dag

Inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden
Plaats van de ondernemingsraad in de organisatie
Wanneer je als nieuw lid in de ondernemingsraad komt krijg je door dat lidmaatschap een
andere positie binnen de organisatie. Wat is die andere positie? En hoe kun je de OR taken met
een professionele aanpak invullen?
Overzicht van de wet op de ondernemingsraden
Na bovenstaande inleiding wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste artikelen uit de
wet op de ondernemingsraden (WOR). Ook wordt de samenhang tussen de verschillende
artikelen duidelijk gemaakt zodat je inzicht én overzicht krijgt van de wet.
Naar aanleiding van door de cursusleider voorgelegde vraagstellingen oefenen we tijdens dit
onderdeel ook in het zoeken naar antwoorden in het WOR boek. Er is ook volop gelegenheid om
je eigen vragen te stellen.
Tijdens de cursusdag krijg je documenten uitgedeeld die je helpen bij het vinden van
antwoorden op WOR gerelateerde vragen. Deze handige documenten kun je ook na de training
prima gebruiken voor het OR werk.
Van theorie naar de praktijk
Uiteindelijk is het belangrijk dat je een vertaling weet te maken van de theorie naar je eigen
praktijk. Tijdens deze dag is er dan ook gelegenheid om eigen praktijk casussen in te brengen die
we kunnen behandelen in het kader van de WOR.
Casus opdracht
Als afsluiting van deze dag wordt er door de cursusleider een gezamenlijke casus opdracht
gegeven om de theorie van deze dag toe te passen.
Na deze vier onderdelen ben je als nieuw OR lid goed voorbereid op je taak binnen je eigen OR!
Voorbereiding deelnemers:
 Praktijk casussen inventariseren die tijdens de cursusdag voorgelegd kunnen worden
om verdieping te krijgen in de WOR aspecten, toegespitst op de praktijk.
 Boek "Inzicht in de Ondernemingsraad" noodzakelijk voor deelname.
NB: wanneer je het boek niet hebt, geef het dan door aan Buro Klaverdijk. Dan zorgen wij
voor een leenexemplaar.

Creëer samen succes!
___________________________________________________________________________

