Hans Gillissen
Trainer / Adviseur Medezeggenschap

Programma nieuw in de OR
Begeleiding: Hans Gillissen (gecertificeerd trainer)
Inleiding:
Als nieuw OR-lid komt er veel op je af. Soms lijkt het misschien wel een duik in het diepe. In
deze training/workshop/cursus bespreken we hoe de complexe wereld van de
medezeggenschap eruit ziet, bekijken we de plek van de OR in de organisatie, bespreken
we de belangrijkste onderdelen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en vertalen
we de theorie naar de praktijk. We gaan alle OR-stukjes uit elkaar halen om ze per stukje te
bespreken. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. De hieronder genoemde programma
onderdelen zijn niet bedoeld als strak keurslijf maar als een wegwijzer om de belangrijkste
zaken met elkaar door te nemen. Mochten er naar aanleiding van het programma nog
vragen of suggesties zijn hoor ik het daarom graag.
PROGRAMMA ONDERDELEN
08.30 uur

Verzamelen bij opstapplaats

09.00 uur

Vertrek naar rustieke locatie
Start training met als onderdelen:
Kennismaking en eerste ervaringen met het OR-werk
We maken kennis met elkaar en delen de eerste opvallendheden uit die zijn
opgedaan met het OR-werk. Uit deze ronde komen mogelijk nog onderwerpen
waar we extra aandacht aan gaan schenken.
In het ochtendgedeelte bespreken we in ieder geval:
- positie van de OR in de eigen organisatie
- organisatie van de OR
- besluitvormingsproces
- Wet op de Ondernemingsraden
Lunch met heerlijke vers gemaakte producten uit de omgeving
OR-werk in de praktijk
In de middag gaan we dieper in hoe medezeggenschap binnen jouw
organisatie werkt. De theorie wordt vertaald naar de praktijk. We bekijken ook
de medezeggenschapstructuur binnen de organisatie en bespreken de
verschillen tussen een OR en een COR (onder voorbehoud)
We duiken ook in een adviesaanvraag en kijken hoe zo’n aanvraag eruitziet,
hoe het overlegproces binnen de OR en met de bestuurder verloopt, op welke
wijze de OR uiteindelijk een advies formuleert en wat er na het verstrekken
van een advies gebeurt. Kortom, het hele adviesproces nemen we door.

16.30 uur

Evaluatie, afronding en weer terug naar de opstapplaats
Terugkomst bij opstapplaats
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