
Voor jou samengevat

Drie misverstanden over OR-verkiezingen.  Een OR bestaat
uit een aantal werknemers die worden gekozen via een
verkiezing. Hieronder volgen drie veel voorkomende
misverstanden om de organisatie van de verkiezingen een beetje
makkelijker te maken.
Bron: De Voort Advocaten. Lees het artikel hier

Actueel

Welkom bij de 'Voor jou samengevat' van het tweede kwartaal. De website van
DeVerandermotOR is in dit kwartaal eindelijk online gegaan! En ook ons vakgebied stond
niet stil. Hier is een selectie van interessant nieuws dat wij graag met jullie willen delen.

Werknemers duurzaam inzetbaar houden met het STAP-
budget. 1 Juli is er weer een volgende ronde. Wat kan de OR
hiermee?
Bron: DeVerandermotOR. Lees het artikel hier

https://www.devoort.nl/nieuws/drie-misverstanden-over-or-verkiezingen-2/
https://deverandermotor.nl/
https://deverandermotor.nl/nieuws/stap-budget/


Boekentip
IDiversiteit - verschil moet je maken door Barbara Bos.

In 'Diversiteit – Verschil moet je maken' biedt specialist
Barbara Bos inzicht in het enorme woud aan regels en
uitspraken op het gebied van diversiteit. Ze helpt je de
stappen te zetten die noodzakelijk zijn voor een goed
diversiteitsbeleid. En bovenal toont ze de juiste weg dat in
te zetten in de praktijk.

Voor jou gelezen

 

Nieuw in de or? Begin bij de bedoeling (ORnet)

Stress en de rol van de vertrouwenspersoon (SBI Formaat)

AS Magazine - 1e editie (OR Ondersteuning)

Hybride werken en een goede balans tussen zeggenschap en maatwerk (SER)

‘De RI&E wordt scherper: dit gaat er veranderen. Naar
verwachting worden nog dit jaar maatregelen van kracht die de
kwaliteit van de RI&E moeten verbeteren. Wim van Alphen legt op
Arbo-online uit wat de nieuwe eisen aan de RI&E zijn.
Bron: ORnet. Lees het artikel hier

Waarom de or wat zou moeten doen met klimaatverandering (ORnet)

Bestel het boek, hier.

De koppeling van financieel naar duurzame inzetbaarheid (CMWeb)

https://www.ornet.nl/blog/2022/04/15/nieuw-in-de-or-begin-bij-de-bedoeling/
https://www.sbiformaat.nl/blog/stress-en-de-rol-van-de-vertrouwenspersoon/
https://or-ondersteuning.nl/as-magazine-het-magazine-voor-de-ambtelijk-secretaris/
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/toekomst-hybride-werken
https://www.ornet.nl/blog/2022/06/10/de-rie-wordt-scherper-dit-gaat-er-veranderen/
https://www.ornet.nl/blog/2022/05/30/waarom-de-or-wat-zou-moeten-doen-met-klimaatverandering/
https://landing.rendement.nl/diversiteit-verschil-moet-je-maken/?utm_medium=Nieuwsbrief&utm_source=item_placeholder_block&utm_campaign=OR+prospect+Week+23+2022
https://landing.rendement.nl/diversiteit-verschil-moet-je-maken/?utm_medium=Nieuwsbrief&utm_source=item_placeholder_block&utm_campaign=OR+prospect+Week+23+2022
https://cmweb.nl/2022/05/5-stappen-om-aan-duurzame-inzetbaarheidseisen-in-jaarrapportage-te-voldoen/


OR voor Dummies
Heb jij de 3e druk van
Ondernemingsraad voor
Dummies, waarvan Rob Latten
(DeVerandermotOR) de
hoofdauteur is, al? Deze 2e versie
van de 3e druk uit 2020 is verder
geactualiseerd en verbeterd. 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 

Studiedag Ambtelijk Secretaris. Klik hier

Als Ambtelijk Secretaris zorg je voor goede
organisatiestromen in de OR en werk je op diverse
niveaus, namelijk administratief, organisatorisch en
beleidsmatig. Tijdens deze dag leer je jezelf beter
kennen zodat je weet waar jouw krachten liggen. Zo
kan je deze inzichten (ook in het werk) inzetten om een
groter zelfvertrouwen te krijgen, en binnen je rol nog
steviger in je schoenen te staan. 

29 september 2022
(Jaarbeursplein, Utrecht)

Aankomende evenementen

https://deverandermotor.nl/nieuws/hoger-onderwijs/
http://www.ondernemingsraadvoordummies.nl/
https://ornetacademy.nl/congressen/studiedag-ambtelijk-secretaris#general

