
Voor jou samengevat

HR trend 2023. Als dit de HR trend van 2023 gaat worden, dan
is het slim dit op de agenda te zetten en daarover in gesprek te
gaan met de directeur. Bijvoorbeeld als eerste onderwerp voor
een artikel 24 overleg. 
Bron: PWnet. Lees het artikel hier

Actueel

Welkom bij deze editie van de 'Voor jou samengevat' nieuwsbrief. De eerste van dit jaar!
Hier is een selectie van interessant nieuws dat wij graag met jullie willen delen.

Elk jaar een vers Plan van Aanpak! Is dat nodig? Wanneer
pas je de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak aan? Zeker
na wetswijzigingen. Zoals is gebeurd in 2022. De or kan daarin
zijn rol claimen, zeker na een recente wetswijziging.
Bron: ORnet. Lees het artikel hier

https://deverandermotor.us13.list-manage.com/track/click?u=8b6a4d7d979a7fa1207e66d3c&id=7007545c94&e=5241df590e
https://deverandermotor.us13.list-manage.com/track/click?u=8b6a4d7d979a7fa1207e66d3c&id=9e1aa16b7d&e=5241df590e


Boekentip
Inzetten op inzetbaarheid en de rol van de medezeggenschap

Over duurzame inzetbaarheid is erg veel geschreven.
Bijna altijd staat het personeelsbeleid en de rol van HR
daarbij centraal. In de OR-bladen is het onderwerp wel
uitgebreid aan de orde, maar vaak gericht op een
specifiek onderwerp of de formele rol van de
medezeggenschap. OR Consultancy publiceert nu een
meer omvattende uitgave over de mogelijkheden die de
medezeggenschap heeft om het onderwerp vorm te
geven en zo, indien nodig, een voortrekkersrol te spelen.

Voor jou gelezen

 

Ben jij ook zo blij met veranderingen binnen jouw werkorganisatie? (GLBA)

OR verkiezingen (OR-blog)

De Tweede Kamer en pensioenstelsel (Financieel dagblad)

Thuiswerken voor de OR (DeVerandermotOR)

AS-magazine februari 2023. De derde editie van het AS-
magazine staat boordevol interessante artikelen voor elke OR.
Meerdere experts schrijven over medezeggenschap, waaronder
Rob Latten, organisatieadviseur van DeVerandermotOR.
Bron: OR-ondersteuning. Lees het artikel hier

Geschreven door Steven van Slageren

Klimaattransitie, wat betekent dat voor de werknemers? (ORnet)
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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

https://deverandermotor.nl/nieuws/hoger-onderwijs/
http://www.ondernemingsraadvoordummies.nl/
https://ornetacademy.nl/congressen/landelijke-vgwm-dag
https://ornetacademy.nl/congressen/or-wetgeving-actualiteitendag

