Ons aanbod in een nieuwe jas nu we op afstand moeten blijven
Dat er een flink verschil is tussen een live bijeenkomst en een video conferentie via Teams hoeven
we elkaar na 4 weken Lock down niet meer uit te leggen. Elkaar in levende lijve ontmoeten is voor
ons (bijna) allemaal de vanzelfsprekende manier. Nu is dat niet mogelijk, we weten niet voor hoe
lang. De anderhalve meter maatschappij kan nog best een poos duren. Dus is het belangrijk om ons
aanbod daarop aan te passen.
Onlinetrainingen zijn intensief: je kijkt naar een scherm. Er is weinig anders. Wij vinden een online
training van maximaal 1 dagdeel gericht op kennis overdracht een geschikt middel.
Een video bijeenkomst (zoom, skype, teams) kunnen we ook gebruiken om aanwezig te zijn bij een
OR vergadering. Bijvoorbeeld om te adviseren, feedback te geven, onze deskundigheid te bieden.
Dus ook dat is een mogelijkheid.
De regering heeft ons verder opgeroepen om plannen te maken om binnen de normen van de sociale
afstand, het werk weer te hervatten. Wij denken dat de meerdaagse scholing weer kan als dat mag.
Een setting waarbij je op gepaste afstand van elkaar bent is goed te realiseren. Dan kunnen we elkaar
weer in levende lijve en veilig ontmoeten.
Wat is ons aanbod?
• We gaan door met de gratis Webinars: elkaar digitaal ontmoeten, bijpraten, uitwisselen en
contact houden. Wat gebeurt er in organisaties, wat kan en mag de medezeggenschap
daarmee? De rol van de OR!
• Online aanbod Studiedag over de Hoofdlijnen van de WOR: twee keer een dagdeel, verspreid
over 2 weken.
• Hoofdlijnen WOR voor de gehele OR, twee keer een dagdeel.
• Online vergaderingen bijwonen, adviesaanvraag /instemmingsvraag bespreken. Alle
onderwerpen die de OR bezighoudt kunnen aan de orde komen. Denk aan contact met de
achterban, met de raad van toezicht, bespreken van de algemene gang van zaken enzovoort.
Prijzen:
Webinar gratis
Studiedag WOR 350 € per persoon
Studiedag WOR voor de gehele OR dagdeel tarief
Dagdeeltarief als altijd 1050 € (voorbereiding en uitvoering)

