WET OP ONDERNEMINGSRADEN
(WOR)
Specialisatie training

Wet op ondernemingsraden (WOR)
Introductie
In deze training komen algemene aspecten van de wet op de ondernemingsraden (WOR)
aan bod. Het gaat om inzicht in juridische termen formuleringen, inzicht dat u nodig hebt om
effectief met uw ondernemingsraad te kunnen opereren. Het gebruik van de juiste
terminologie vergroot uw invloed.

Doelgroep
De training is vooral bedoeld voor nieuwe leden van een ondernemingsraad, die ook op dit
meer specifieke terrein kennis en vaardigheden willen verwerven.
Natuurlijk hebben ook ondernemingsraad teams baat bij de training, zeker als ze hun
functioneren op een hoger plan willen brengen. Dat geldt ook voor al meer ervaren
ondernemingsraad leden, die zich op dit punt willen versterken.

Inhoud van de training
In deze training krijgt u inzicht in de opbouw van de wet. U leert uw rechten en plichten en in
welke situaties u die kunt inzetten.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we oefenen: welke mogelijkheden zijn er, hoe zet
je die in, welke keuzes kunnen er gemaakt worden.

Voorbereiding en aanpak van de training
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze beschikken over een “Wet op de
ondernemingsraden”in boekvorm. De training is zo opgebouwd, dat de theorie steeds wordt
gevolgd door praktische voorbeelden. U kunt ook eigen onderwerpen inbrengen. Deze
onderwerpen moeten uitgewerkt worden tot het niveau van bijvoorbeeld concept
adviesaanvragen, of instemmingsvragen of reglementen. Deze stukken ontvangen wij graag
enige dagen voor de training.

Open inschrijving
De training duurt één dag (twee dagdelen: zie hierachter het programma). Voor actuele data
verwijzen wij u naar onze website: www.merlijngroep.nl.
De training zal plaatsvinden in ’t Raadhuis te Nuland.

Trainers
Voor nadere informatie over de trainers verwijzen wij u naar onze website.

Incompany-training
Bij een incompany-training wordt na overleg over de specifieke wensen van uw organisatie
een offerte aangeboden.
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PROGRAMMA
Wet op Ondernemingraden

Dag 1
Ochtendprogramma
10.00 - 10.30 : welkom, kennismaken en bespreking programma,
10.30 - 11.00 : kennismaking met de wet op de ondernemingsraden
11.00 - 11.45 : de opbouw van een ondernemingsraad:
Reglement, verkiezingen, faciliteiten
11.45 - 11.50 : pauze
11.50 - 13.00 : de vier rechten van een ondernemingsraad.
Informatierecht, adviesrecht
13.00 - 13.45 : lunch

Middagprogramma
13.45 - 15.15 : de vier rechten van een ondernemingsraad
Adviesrecht, instemmingsrecht
15.15 – 15.25 : pauze
15.25 – 16.45 : andere aspecten uit de WOR
16.45 – 17.00 : evaluatie
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