Relatiedag Bureau Kalden | Donderdag 21 juni 2018
in het Borchuus, Kerkplein 3, 7051 CX Varsseveld
PROGRAMMA
09:30

Ontvangst

10:00

Opening door Ger Janssen, directeur
Aansluitend neemt hij het programma door en bespreekt enkele praktische zaken.

10:15

De Algemene Verordening Gegevens bescherming is sinds 25 mei 2018 van kracht in heel
Europa, dus ook in Nederland. Begin april bleek uit onderzoek, dat nog maar een kwart
van de bedrijven en organisaties de zaak op orde heeft.
Met alle risico's en kans op hoge boetes!
Steven Jellinghaus, advocaat, mediator en partner bij De Voort Advocaten  ׀Mediators
verzorgt een inleiding.
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij de regelingen voor het verwerken van
persoonsgegevens van werknemers en voor personeelsvolgsystemen. De invoering van
de AVG verplicht de werkgever tot het nemen van een aantal maatregelen. Deze worden
op hoofdlijnen besproken.
Wat is de rol van de OR en mag jouw foto eigenlijk nog wel in het 'smoelenboek' van de
organisatie?
Actualiteiten relevante wetgeving en ontwikkelingen voor de OR!
Steven bespreekt samen met zijn collega Sarah Mir actuele ontwikkelingen en
jurisprudentie.
Het wetsvoorstel bespreekrecht OR-beloningen topstructuur; normalisatie
ambtenarenstatus; eerste ervaringen met de Klokkenluidersregeling, het wetsvoorstel
Arbeidsmarkt in Balans en wat nog meer ter tafel komt.

11:45

Koffie- en theepauze

12:00

De Markt voor uitwisseling van kennis en ervaring; het netwerk van
Bureau Kalden presenteert zich!
In twee rondes van twintig minuten kun je bij deskundigen uit het netwerk van
Bureau Kalden aan tafel schuiven en deze raadplegen over uiteenlopende onderwerpen.
Bij aanvang is er een overzicht beschikbaar.
Er is tevens een bestuurslid van onze stichting Goede Doelen aanwezig.
Ook Steven Jellinghaus en Sarah Mir zitten klaar voor eventuele juridische vragen.

12:45

Praktische mededelingen
Over de inhoud en indeling van de workshops en de ruimtes waar deze worden
gehouden.

13:00

Lunch
Met daarbij ruim tijd voor de onderlinge contacten. Of een wandeling door het fraaie
centrum van Varsseveld. Een rondje om de kerk of toch even langs het geboortehuis van
Guus Hiddink!
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www.nieuwsbriefmedezeggenschap.nl

14:15

Workshops

WORKSHOP 1

OR-JAARPLANNEN EN PLANNING VAN HET OR WERK
door Radboud Hafkenscheid, publicist en OR opleider Bureau Kalden

Het werk als OR-lid wordt steeds complexer. Het ene moment volop aan het onderhandelen met
de bestuurder, het volgende moment probeer je op transparante wijze de achterban erbij te
betrekken.
Hoe houd je overzicht bij al die verschillende rollen en activiteiten en blijf je ook nog voortgang
boeken.
WORKSHOP 2

KENNISMAKING MET OPEN SPACE METHODE
door Ben Roelvink, opleider en publicist en Leen Quist, coach en trainer
Zij schreven gezamenlijk over deze nieuwe methode.

Een interactieve workshop waarbij deze methode uitgelegd en uitgeprobeerd gaat worden.
Misschien is er dan eindelijk een echt nieuwe vorm voor serieuze raadpleging van de achterban?!
De Open Space is een methode die ervoor zorgt dat grotere groepen (van 10 tot 1000 personen)
een gezamenlijke probleem- of doelstelling uitwerken.
Een heldere vraagstelling die voor iedereen belangrijk is, en tijd en ruimte waarbinnen de
deelnemers zichzelf kunnen organiseren zijn de belangrijkste ingrediënten van deze effectieve en
plezierige werkvorm. Het onderwerp is nieuwe vormen van medezeggenschap.
WORKSHOP 3
DE OR IN CONTACT MET VERTROUWENSPERSONEN
(onder voorbehoud) door Ger Janssen, opleider en adviseur bij Bureau Kalden
Ger is daarnaast ook gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en
Vertrouwenspersoon Integriteit in Organisaties.
In deze workshop komt aan de orde wat de rol van een Vertrouwenspersoon is en kan zijn. Wat
de voor- en nadelen van een interne c.q. externe functionaris zijn. Wat het verschil is in de functie
van beide Vertrouwenspersonen. En tot slot de mogelijkheden en beperkingen in het contact
tussen OR en Vertrouwenspersoon.
15:30

Koffie- en theepauze

15:45

Korte impressies van het verloop bij de verschillende workshops en afronding van de
bijeenkomst

16:00

Tijd voor de informele nabespreking
Met een drankje en een hapje. Bij mooi weer op het terras.

16:30

Einde bijeenkomst
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