
Voor jou samengevat

Laatste ronde steunpakket overheid begint. Het financiële
steunpakket eindigt op 31 maart aanstaande. Hoe zit het met de
langere termijn?
Bron: ORnet

Actueel

Welkom bij de 'Voor jou samengevat' van het eerste kwartaal. Het is een bevlogen
tijd geweest, waarin weer veel gebeurd is. Hier is een selectie van interessant
nieuws dat wij graag met jullie willen delen.

Lees het artikel hier 

Vertrouwenspersoon verplicht? Bijna twee jaar geleden heeft
Tweede Kamerlid Renkema een wetsvoorstel ingediend voor het
wijzigen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). 
Bron: OR-online
Lees het artikel hier

https://www.ornet.nl/blog/2022/02/28/laatste-ronde-steunpakket-overheid-begint/
https://www.ornet.nl/blog/2022/02/28/laatste-ronde-steunpakket-overheid-begint/
https://or-online.nl/vertouwenspersoon-verplicht


Goeroe aan het woord

Instemmingsrecht in de praktijk door Steven Jellinghaus.

Dit boek is een praktisch handvat voor
ondernemingsraden voor instemmingsaanvragen. Alle
informatie is gecentreerd rondom het instemmingsrecht
van de ondernemingsraad, maar behandelt ook alle
randzaken rondom het instemmingsrecht. Op die manier
ontstaat een volledig beeld.
ISBN: 9789462157859

Voor jou gelezen

 

Deep Democracy - de wijsheid van de minderheid (DeVerandermotOR)

Scholing werknemers (OR Blog)

Terugkeer naar de zaak is nog een hele puzzel (ORnet)

Stormloop bij STAP-subsidie (ORnet)

‘Mensen met long covid snel tegemoetkomen’. De FNV heeft
minister Helder van Langdurige Zorg en Sport per brief gemaand
om snel te komen met een fonds voor mensen met langdurige
covid-klachten.
Bron: ORnet
Lees het artikel hier

Hybride werken; kansen voor de OR (SBI Formaat)

Eerder is ook het boek "Adviesrecht in de praktijk" in deze serie verschenen!

https://deverandermotor.nl/nieuws/deep-democracy/
https://or-blog.nl/or-arbeidsvoorwaarden/scholing-werknemers/
https://www.ornet.nl/blog/2022/02/15/terugkeer-naar-de-zaak-is-nog-een-hele-puzzel/
https://www.ornet.nl/blog/2022/03/02/stormloop-op-stap-subsidie/
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2022/02/fnv-maant-minister-helder-tot-haast-met-longcovidf
https://www.ornet.nl/blog/2022/02/25/mensen-met-long-covid-snel-tegemoetkomen/
https://www.sbiformaat.nl/blog/hybride-werken-kansen-voor-de-or/


OR voor Dummies

Begin dit jaar komt de tweede
editie van de 3e druk van
Ondernemingsraad voor
Dummies uit, waarvan Rob Latten
(DeVerandermotOR) de
hoofdauteur is. Dit boek gaat al
sinds 2010 heel Nederland door
en heeft al veel mensen meer
geleerd over de OR en alles wat
daarbij komt kijken.

Lees de post over het boek op onze
website of koop het boek hier,
online.

Abonneer op onze nieuwsbrief en krijg elk kwartaal een
handige én interessante 'Voor jou samengevat' in je mail 

Het nationale Arbo- & VGWM-congres voor de
ondernemingsraad. Klik hier

19 april 2022 (De Jaarbeurs, Beatrixgebouw)

Aankomende evenementen

Hét congres voor ondernemingsraden in de overheid.
Klik hier

19 mei 2022 (BCN Utrecht)

Hét congres voor ondernemingsraden in de zorg. Klik
hier

14 juni 2022 (De Jaarbeurs, Beatrixgebouw)

De landelijke OR-dag van 2022, waar Bob en William 
 van DeVerandermotOR ook sprekers zijn. Klik hier

23 juni 2022 (Jaarbeurs Supernova Utrecht)

https://deverandermotor.nl/nieuws/hoger-onderwijs/
http://www.ondernemingsraadvoordummies.nl/
https://performa-or.nl/product/or-arbo/
https://www.ornet.nl/agenda/or-in-de-overheid/
https://www.ornet.nl/agenda/or-in-de-zorg-2/
https://www.ornet.nl/agenda/landelijke-or-dag-2022/

