HET NIEUWE WERKEN
Specialisatietraining

Het nieuwe werken
Introductie
In deze training wordt aandacht besteed aan aspecten van veranderende vormen van
werken. Veel organisaties hebben gekozen voor nieuwe, flexibele manieren van werken.
Sommige zijn daar ook, soms deels, op terug gekomen. Geen vaste werkplek, thuis werken,
werken in grote gemeenschappelijke ruimtes geven de medewerker een andere beleving.
Als dat iets nieuws is moet je er aan wennen. Reden genoeg om over zulke veranderingen
van te voren goed na te denken en de OR te betrekken.

Doelgroep
De training is bedoeld voor leden van een OR die te maken kunnen krijgen met voornemens
voor een nieuwe wijze van werken. Of voor OR leden, die zelf voorstellen in die richting
willen doen.

Inhoud van de training
De training besteedt aandacht aan het traject van besluitvorming, waarom gaan we kiezen
voor nieuwe werkvormen, is er inzicht in de consequenties, worden verschillende
mogelijkheden overwogen? Op welke terreinen heeft de OR zeggenschap? Wat zal er
veranderen in de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker? En wat zijn de
mogelijkheden en de risico’s voor de OR.

Voorbereiding en aanpak van de training
Het is goed om je van te voren wat te oriënteren op vormen van het nieuwe werken. Als er al
voorbereidingen of concrete plannen zijn voor het nieuwe werken is het goed dat, als
mogelijk, gedocumenteerd van te voren te melden bij de trainer. Wellicht kan van zo’n
voorbeeld gebruik gemaakt worden.
De training is interactief, naast theoretische elementen zal ook de inbreng van de
deelnemers een rol spelen.

Open inschrijving
Het betreft een ééndaagse training.(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
Het nieuwe werken
specialisatietraining

Dag 1
Ochtendprogramma
10.00 - 10.30 : welkom en bespreking programma, leerdoelen en ochtendprogramma
10.30 - 11.45 : visie: Waarom kiezen voor Het Nieuwe Werken (HNW)
11.45 - 11.55 : pauze
11.55 - 12.20 : aanknopingspunten met de wet op de ondernemingsraden
12.20 - 13.00 : de rol van communicatiemiddelen
13.00 - 13.45 : lunch

Middagprogramma
13.45 –14.30 : HNW en de praktijk
14.30 - 15.15 : de relatie leidinggevende en medewerker
15.15 - 15.30 : pauze
15.30 - 16.45 : rol van de OR
16.45 - 17.30 : kansen en valkuilen
17.30 - 17.45 : evaluatie
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