
Voor jou samengevat

'Ons werk is ziekmakend zwaar'. De OR van de KLM wil weten
waarom het bedrijf ondanks klachten van werknemers,
groepscommissies en bedrijfsartsen heeft nagelaten om het
zware til- en sjouwwerk op Schiphol te verlichten.
Bron: ORnet Lees het artikel hier

Actueel

Welkom bij deze editie van de 'Voor jou samengevat' nieuwsbrief! De zomervakantie zit
er officieel op en de drukte neemt weer toe. Hier is een selectie van interessant nieuws
dat wij graag met jullie willen delen.

Help, de OR loopt leeg! Stel: het is al lang rommelig in de OR. Er
zijn nog maar 5 van de 13 leden over en de verkiezingen zijn pas
in september volgend jaar. Hoe kun je die periode overbruggen?
Bron: SBI Formaat Lees het artikel hier

https://www.ornet.nl/66335/ons-werk-is-ziekmakend-zwaar
https://www.sbiformaat.nl/blog/help-de-or-loopt-leeg/


Boekentip
2e versie van Navigeren met KPI-dashboards

Deze tweede editie van Navigeren met KPI-Dashboards
bevat veel nieuwe elementen, zoals integrale aandacht voor
duurzaamheid en circulariteit. Deze thema’s zijn zowel in de
theorie als in casuïstiek opgenomen. De nieuwe casussen
beslaan het hele spectrum van bedrijfsvoering, vanaf de
opbouw van een bedrijf vanuit de missie, visie en strategie
tot met het operationeel sturen met KPI’s die betrekking
hebben op duurzaamheid.
ISBN: 9789001299606

Voor jou gelezen

 

Agile veranderen en organisch organiseren (SBI Formaat)

Het spanningsveld tussen informeren en zwijgen (De Voort) 

Wanneer heeft de ondernemingsraad recht op een ambtelijk secretaris? (OR
Ondersteuning)

Risicomanagement en de rol van de OR. Risico’s komen
binnen elke organisatie voor. Belangrijk is om deze inzichtelijk te
krijgen en hier proactief mee om te gaan. Wat kan je als OR doen
om de organisatie op de juiste koers te houden, ongeacht wat er
gebeurt?
Bron: DeVerandermotOR Lees het artikel hier

Werkstress en de rol van de OR (SBI Formaat)

Geschreven door o.a. Jako van Slooten, consultant bij DeVerandermotOR.

Met duidelijke afspraken sta je juridisch ook sterker (ORnet)

https://www.sbiformaat.nl/blog/agile-veranderen-en-organisch-organiseren-veranderprocessen/
https://www.devoort.nl/nieuws/het-spanningsveld-tussen-informeren-en-zwijgen-de-geheimhoudingsplicht-van-de-ondernemingsraad/
https://www.devoort.nl/nieuws/het-spanningsveld-tussen-informeren-en-zwijgen-de-geheimhoudingsplicht-van-de-ondernemingsraad/
https://or-ondersteuning.nl/wanneer-heeft-de-ondernemingsraad-recht-op-een-ambtelijk-secretaris/
https://deverandermotor.nl/nieuws/risicomanagement/
https://www.sbiformaat.nl/blog/werkstress-en-de-rol-van-de-or/
https://www.ornet.nl/65637/met-duidelijke-afspraken-sta-je-juridisch-ook-sterker


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 

11 oktober 2022 (Aristo Utrecht)
Studiedag OR Verandertrajecten. Klik hier
8 november 2022 (Aristo Utrecht)
OR Workshopdag 2022. Klik hier
24 november 2022 (Jaarbeurs, Utrecht)
OR Kennisfestival. Klik hier
8 december 2022 (Aristo Utrecht)
Zeven skills van moderne medezeggenschap. Klik hier
15 december 2022 (Jaarbeurs, Utrecht)
Studiedag Arbo voor de OR. Klik hier

Aankomende evenementen

https://deverandermotor.nl/nieuws/hoger-onderwijs/
http://www.ondernemingsraadvoordummies.nl/
https://www.ornet.nl/agenda/studiedag-or-verandertrajecten/
https://www.ornet.nl/agenda/or-workshopdag-2022/
https://www.ornet.nl/agenda/or-kennisfestival-jouw-kennis-staat-centraal/
https://www.ornet.nl/agenda/zeven-skills-van-moderne-medezeggenschap/
https://www.ornet.nl/agenda/arbo-voor-de-or/

