9 april 2019

Dag voor de (ambtelijk) secretaris OR
Locatie

: De Lichtfabriek, Hoge Gouwe 189, 2801 LE Gouda

Parkeren

: Q-Park Bolwerk, Sint Mariewal 3, Gouda

OV

: vanaf NS-station Gouda circa 10 minuten wandelen

ENTREE GRATIS

PROGRAMMA:

09.30 – 10.00

Ontvangst, koffie en thee, onderlinge kennismaking

10.00 – 10.30

Opening door JOhan Berends

10.30 – 11.00

Presentatie ‘OR onderzoek 2019’ en ontwikkelingen in de
scholing van ondernemingsraden

11.00 – 12.30

OR-Planner
Workshop o.l.v. Willem Mulder van OfficeWise over de
projectmatige aanpak én de bewaking van de voortgang van
het vele werk van ondernemingsraden.
Willem heeft zijn eigen trainingsbureau en is gespecialiseerd
in MS Office. Hij levert al langer de Planner. Nu hebben een
drietal AS-en input geleverd voor de OR-Planner. Hij heeft
zijn ontwerp specifiek gemaakt voor de planning van ORactiviteiten waaronder de organisatie van de verkiezingen.
U brengt uw eigen ervaringen in als deelnemer en werkt
met Willem zijn ‘concept OR-Planner’ verder uit.

9 april 2019

12.30 – 13.30

LUNCH

(dieetwensen graag een week voorafgaand aan de
bijeenkomst mailen aan info@woronline.nl)

13.30 – 14.30

OR-Dialoog
Presentatie van Maurik Dippel van CouncilWise/CircleLytics
over de inzet van dialogen bij de achterbanraadpleging.
Waarom een dialoog? Wat is het unieke verschil met een
enquête, poll en OR-app? Wat levert het de OR op en wat
doet het met medewerkers die op die manier worden
ingeschakeld bij de medezeggenschap in de organisatie.
Maurik neemt voorbeelden mee van gehouden dialogen en
rapporten die daaruit zijn opgeleverd.
Denk vast na over vragen die jullie OR zou willen stellen aan
de achterban.

14.30 – 15.00

Toelichting door JOhan Berends op de meest effectieve inzet
van de OR-Dialoog om daarmee de OR in een meer
proactieve en initiatief-bewustere stand te krijgen.
Voorbeelden uit de praktijk van een zorginstelling en zware
industrie.

15.00 – 15.30

Nazit en vertrek

