Af te nemen als incompany voor de hele OR of via open inschrijving (zie data op de website)

Eendaagse training over de toepassing van de WOR

09.00 – 09.15

Opening, korte kennismaking

09.15 – 10.00

Medezeggenschap
•
•
•

10.00 – 11.30

De structuur van de Wet en regelgeving binnen Medezeggenschap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.45 – 12.30

Uitwisseling ‘Visie op Medezeggenschap’: Wat is het doel van MZ? Wat
is het meest effectief qua invloed? Hoe voeg je waarde toe zonder je te
verliezen in details. Wat mag je wel en niet als medezeggenschapper?
Is de WOR de basis of het maximum aan mogelijkheden?
De belangrijkste wijzingen in de WOR sinds 2013

Ontstaansgeschiedenis van de wetgeving Medezeggenschap
Rol vakbonden toen en nu – arbeidsvoorwaarden onderhandelingen
Bovenwettelijke afspraken
Medezeggenschap in het Burgerlijk Wetboek (BW)
Europese richtlijnen medezeggenschap (EER)
Jurisprudentie vanuit de Ondernemingskamer
Opbouw van de WOR, hoofdstukken, artikelen en leden.
De ruggengraat van de WOR; artikel 23 tot en met 32 uitgelicht
Waarom heb je Adviesrecht op……………….. en Instemmingsrecht
op……………….en Informatierecht over……….. en Initiatiefrecht voor?
Hoe koppel je artikelen uit de WOR om toch je invloed te kunnen
uitoefenen daar waar die niet persé gevraagd wordt.

TOETS moment 1 – 10 vragen over de WOR
(bron www.WORonline.nl)

Met directe behandeling en toelichting

12.30 – 13.30

LUNCH
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13.30 – 14.15

CASUS-behandeling
•
•
•
•

Verdieping ADVIESRECHT (art 25).
Lezen en analyseren van een actuele casus ingebracht door deelnemers.
Lezen van een Adviesaanvraag met behulp van ‘t Zandlopermodel MZ ©.
Wat zet je in een Advies aan de bestuurder. Uitschrijven!

14.15 – 15.00

•
•

Verdieping INSTEMMINGSRECHT (art 27). Voorbeelden.
Casus in te brengen door deelnemer of trainer. Inhoudelijk behandelen,
structuur van de aanvraag doorgronden, in lijn brengen met eerdere
instemmingstrajecten, motivatie schrijven bij niet-instemmen, en
bespreken welke voorwaarden en criteria er toe doen.

15.00 – 15.45

•
•

Korte verdieping op Informatierecht (art 31). Voorbeelden.
Bedrijfseconomisch, Sociaal, Beloningsverhoudingen.

•
•

Korte verdieping op Initiatiefrecht (art 23). Voorbeelden.
Welke onderwerpen mogen en welke zijn geschikt?

•
•
•

Verdieping Algemene gang van zaken Overleg (art 24). Voorbeelden.
Aard en inrichting overleg. Geheimhouding (art 20).
Aanwezigheid Commissarissen cq andere toezichthouders

Bij elk onderdeel maak ik gebruik van de beschikbare jurisprudentie en de
toelichting daarop door Sprengers Advocaten Medezeggenschap.

16.00 – 16.45

TOETS moment 2 – 10 vragen over de WOR
(bron www.WORonline.nl)

Met directe behandeling en toelichting

16.45 – 17.00

Afsluiting

Deelname aan de training kan door het aanmeldformulier in te vullen op
www.WORonline.nl/wor-trainingen
De kosten bedragen 255 euro vrij van btw. Elke 2e en volgende deelnemer uit
dezelfde OR ontvangt 25% korting.
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