VRAGENSERVICE
Overzicht gestelde vragen 2017
Een hooggewaardeerde service binnen het WORonline abonnement is de Vragenservice. Veel ORleden maken hier gebruik van. De variatie aan onderwerpen waar OR-leden vragen over hebben is
groot. Voor de redactie van WORonline dan ook elke keer weer een hele uitdaging om de vraag te
voorzien van een goed antwoord. Een goed antwoord bestaat bijna altijd uit drie onderdelen.
Allereerst wordt de vraag verrijkt om het beeld compleet te hebben. Daarna volgt het antwoord met
een beroep op de WOR en de jurisprudentie. Het derde onderdeel van de beantwoording is een
concreet en pragmatisch advies aan het OR-lid - wat in zijn situatie en binnen de organisatie waar het
OR-lid werkt nu – de beste aanpak is binnen de medezeggenschap.
Om jullie een idee te geven welke onderwerpen er bij de Vragenservice worden neergelegd tref je
hieronder het overzicht gestelde vragen 2017 aan. Maak ook actief gebruik van deze mogelijkheid
binnen het abonnement wat de OR op WORonline heeft.
Wanneer je je inloggegevens kwijt ben, vraag die dan op bij de (ambtelijk) secretaris.
-

Instemming profiel, werving functionaris gegevensbescherming
Inzet uitzendkrachten voor key-processen met niet volledige kwalificaties
Verzoek aan de bestuurder om adviesaanvraag wijziging bevoegdheden WOR-bestuurder
Vervanging IT-systeem vanuit fusie. Instemming of adviesplichtig.
Opvulling vacature OR met re-integrerende medewerker
Bevoegdheden Onderdeelcommissie vastleggen in convenant
Verlaging weerstandvermogen door verhoging innovatiebudget
Mag een OR-lid ook gelijktijdig vertrouwenspersoon zijn in de organisatie
Instemming parkeerbeleid voor medewerkers en bezoekers
Nut en noodzaak van een medewerkerstevredenheidsonderzoek
Instemming internet en email regeling vaste medewerkers
Herinrichten functiegebouw, harmonisatie schalen en toevoegen kerncompetenties
Recht van second opinion bij bedrijfsarts buiten de organisatie
Intrekken nietigheidsverklaring
Kosten en baten van accreditatie therapeuten in het licht van gewijzigd HR-beleid
Installeren en formuleren bevoegdheden van een Personeelsvertegenwoordiging

In 2018 is WORonline voornemens om alle verstrekte antwoorden en adviezen geanonimiseerd aan
de website toe te voegen. Een OR met een abonnement kan daardoor zijn zoekfunctie nog optimaler
en specifieker gebruiken om zelf antwoorden te vinden op eerder gestelde vragen.
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