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Training: Medezeggenschap OR

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de
arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden en de organisatie door
werknemers. Dit kan op twee niveaus plaatsvinden:
Binnen de onderneming. In dit geval is er sprake van
medezeggenschap door een Ondernemingsraad (of eventueel
een Personeelsvergadering). 
Ondernemingsoverschrijdend. In dit geval is er sprake van
medezeggenschap door vakbonden.
Goede communicatie met de bestuurder is van essentieel
belang. Vragen, die een antwoord vergen zijn: Is de informatie
die de OR krijgt voldoende en is dit de OR ook voldoende
duidelijk? Wordt de OR tijdig bij de besluitvorming betrokken?
Hoe ga je eigenlijk om met formeel en informeel overleg? Hoe
bereidt de OR de overlegvergadering (strategisch) voor? Op
welke manier geeft de OR zijn advies vorm? Wanneer is het
indienen van een initiatiefvoorstel zinvol? En hoe informeert de
OR zijn achterban over het overleg met de bestuurder en de
behaalde resultaten?
Dit zijn vragen, die u bezig kunnen houden. BV&T verzorgt
praktische trainingen. U kiest voor ons als u de OR wilt
professionaliseren.
Medezeggenschap, dat doe je samen beter.

Programma opzet
 •  Voorbereiding, Voorzitterschap
 •  Secretariaat,
 •  Samenwerken met dagelijks bestuur,
 •  Financieën administratief,
 •  Arbobeleid, ziekteverzuim, conflicthantering,
 •  Coaching van dagelijks bestuur van
medezeggenschapsorganen,
 •  Dagdeel cursus over de WOR voor OR, 

Resultaat

Na deze boeiende en pakkende training heeft u inzicht
verkregen in bedrijfsvoeringsaspecten en verbetermanagement,
gezien vanuit het oogpunt WOR. Tevens heeft u inzicht
verkregen in methodes, opzet, invoering en instandhouding van
het vertegenwoordigingsmodel. Het gevolg zal zijn een betere
motivatie, waardoor het rendement in uw onderneming
verhoogd zal worden en uw positie binnen de OR zich zal
verbeteren.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 23-05-2023


BV&T staat voor:

In de training vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 1491,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 1 (8 uren per dag)

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €695,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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