7e Landelijke WORdag
Locatie:

dinsdag 4 oktober 2022

Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10b, 3734 MH Den Dolder

Tijden

Programma

09.00 – 09.30

Inloop, ontvangst, koffie en thee

09.30 – 10.00

Opening
-

JOhan Berends, eindredacteur WORonline

Hoe leren wij? Kennis, inzicht, vaardigheden en competenties. Welke mix past jou?
10.00 – 11.30

De functie van frictie
-

Annemarie Mars, auteur van o.a. ‘De functie van frictie’, verandercoach

In haar bijdrage zal Annemarie aandacht geven aan functionele en disfunctionele frictie
en hoe je die beiden kan onderscheiden en in zetten in de overleggen die de OR voert.
De urgentie, beweegredenen, doel en middel onderscheiden komen in haar modellen
helder naar voren.
NB: Iedere deelnemer ontvangt Annemarie haar boek!
11.30 - 12.00

Pauze

12.00 – 13.00

Update wet- en regelgeving en jurisprudentie
-

Pauline Burger, advocaat arbeids- en medezeggenschapsrecht bij Sprengers
Advocaten te Utrecht

Wat is er aan nieuwe wet- en regelgeving ontstaan in 2021 en 2022. Wat is daarvan van
belang voor ondernemingsraden.
Welke recente jurisprudentie is relevant?
En je krijgt gelegenheid om jouw vragen in te brengen!
13.00 – 14.00

LUNCH

www.WORonline.nl

info@WORonline.nl

14.00 – 15.30

Op naar de 30-urige werkweek
- Piet Fortuin, voorzitter vakbond CNV
Onlangs sprak Piet Fortuin zich uit over de 30-urige werkweek. Juist nu er sprake is van
grote werkdruk in tal van sectoren, een krappe arbeidsmarkt en
ziekteverzuimpercentages die nog nooit zo hoog waren.
Wat is de noodzaak om technische innovaties (belangrijke investeringen) door te
voeren. En waarin dan vooral?
Ook praten we met Piet door over waarin en hoe de vakbonden en de
ondernemingsraden elkaar kunnen versterken in de komende jaren.
Welke thema’s zijn voor de vakbonden, welke voor de ondernemingsraden en welke
zijn geschikt voor een gezamenlijk aanpak.

15.30 – 16.30

Afsluiting
-

Drankje en hapje voor vertrek
Bedrijfsspecifieke vragen aan de sprekers
Onderlinge ontmoeting en uitwisseling contactgegevens
Open einde, je vertrekt wanneer je wil gaan

Aanmelding en kosten:
Een belangrijk onderdeel van de dag is het onderlinge contact met OR-leden uit andere
organisaties. Je steekt vaak meer op van iemand die een soortgelijke rol of situatie
onderhanden heeft gehad.
Aanmelden voor de dag kan tot 20 september a.s. bij voorkeur via de mail: info@woronline.nl

Per abonnementhouder mogen er 3 OR-leden gratis deelnemen aan de jaarlijkse Landelijke
WORdag.
Is jouw ondernemingsraad geen abonnementhouder van WORonline dan betaal je €269,per persoon (exclusief BTW) voor deelname. De dag kent een maximumaantal deelnemers.
Abonnement houdende OR-en krijgen voorrang bij de aanmeldingen wanneer het maximum
is bereikt.

www.WORonline.nl

info@WORonline.nl

