
Voor jou samengevat

Nieuwe arboregelgeving: wat staat ons in 2023 te
wachten? In 2023 wordt met name nieuwe regelgeving van
kracht op het gebied van gevaarlijke stoffen en milieu. Ook laten
eerdere wetswijzigingen hun invloed gelden. Verder zijn er enkele
voorstellen waarbij komend jaar zal blijken of ze daadwerkelijk in
nieuwe regelgeving zullen worden omgezet.
Bron: ORnet. Lees het artikel hier

Actueel

Welkom bij deze editie van de 'Voor jou samengevat' nieuwsbrief. Het einde van het jaar
nadert en dat betekent dat een nieuw kalender jaar om de hoek komt kijken. Wij hebben
er zin in. Hier is een selectie van interessant nieuws dat wij graag met jullie willen delen.

https://www.ornet.nl/66648/nieuwe-arboregelgeving-wat-staat-ons-in-2023-te-wachten


Boekentip
Zeven skills van moderne medezeggenschap

Medezeggenschap blijft mensenwerk; er zijn geen
recepten voor hoe je succesvol bent. Wel zijn er skills, zeg
maar een combinatie van vaardigheid en stijl, die je nodig
hebt om in de huidige, moderne tijd succesvol te zijn in
de medezeggenschap, die overigens ook in andere rollen,
dus in werk of loopbaan, zeer bruikbaar zijn.
ISBN: 9789462156982

Voor jou gelezen

 

Risico's die niet in de RI&E staan: werktijden (SBI Formaat)

'Or, focus ook op de langere termijn' (ORnet)

De bescheiden OR komt niet ver (ORnet) 

De gesplitste persoonlijkheid van het OR lid (DeVerandermotOR) 

‘Worstelen met instemmingsrecht. Een van de belangrijkste
rechten van de ondernemingsraad is het instemmings- recht van
artikel 27 Wor. Het gaat uiteraard om de inhoud van de
regelingen, maar procedureel zijn er ook wel wat hobbels.
Bron: OR Magazine oktober 2022. Lees het artikel hier

Geschreven door Isaäk Mol

Pak de macht! Ahold blijft maar hoge winsten maken en de
aandeelhouders profiteren daarvan. Voor medewerkers en
klanten blijven de omstandigheden echter moeilijk. Wat kan de
OR hiermee?
Bron: OR Magazine oktober 2022. Lees het artikel hier

https://www.sbiformaat.nl/blog/risicos-die-niet-in-de-rie-staan-werktijden/
https://www.ornet.nl/66664/or-focus-ook-op-de-langere-termijn
https://www.ornet.nl/66749/de-bescheiden-or-komt-niet-ver
https://www.ornet.nl/66749/de-bescheiden-or-komt-niet-ver
https://deverandermotor.nl/nieuws/gesplitste-persoonlijkheid-or-lid/
https://deverandermotor.nl/nieuws/gesplitste-persoonlijkheid-or-lid/
https://www.devoort.nl/nieuws/worstelen-met-instemmingsrecht/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6986600285385162753


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 

20e editie van de Landelijke VGWM dag
Donderdag 9 maart 2023
De woonindustrie, Nieuwegein
Klik hier voor meer informatie

OR Wetgeving- en Actualiteitendag
Donderdag 23 maart 2023
Daltonlaan, Utrecht
Klik hier voor meer informatie

Aankomende evenementen

Iets meer dan kwart bedrijven heeft D&I-beleid (ORnet) 

https://deverandermotor.nl/nieuws/hoger-onderwijs/
http://www.ondernemingsraadvoordummies.nl/
https://ornetacademy.nl/congressen/landelijke-vgwm-dag
https://ornetacademy.nl/congressen/or-wetgeving-actualiteitendag
https://www.ornet.nl/66594/iets-meer-dan-kwart-bedrijven-heeft-di-beleid
https://www.ornet.nl/66594/iets-meer-dan-kwart-bedrijven-heeft-di-beleid

