
Arbeidsverzuim beteugelen en werkvermogen vergroten. OR en bestuur doen dat samen! 

 

 

Zin, energie en plezier. Daar gaat het om bij elke medewerker. Het is krachtvoer om samen tot 

prestaties te komen. Daarbij iedereen aan boord houden is een kunst. Ondernemingsraden en 

bestuur spreken elkaar er regelmatig over. Het liefst met werkbare en gedragen afspraken tot gevolg. 

Met betekenis voor medewerkers en bestuur. Omdat de arbeidsomstandighedenwet onlangs is 

veranderd, en medezeggenschap daarmee meer inspraak krijgt, biedt de Stichting 

Onderwijsarbeidsmarkt MBO een webinar aan met hulp en inzicht.  

 

 Voor leden van Ondernemingsraden in het MBO 

 Tips en antwoorden van collega’s en experts 

 Deelnemers voeren online het gesprek met elkaar  

 Comfortabel en gratis vanaf elke plek met internet 

 Wees er snel bij. Het aantal plekken voor deelname is beperkt 

 

DINSDAG 10 OKTOBER VAN 20.00 – 21.00 UUR 

 

 

Per 1 juli 2017 is de arbeidsomstandighedenwet veranderd. De regering wil beroepsziekten en 

arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. De rol, rechten en plichten 

van de Ondernemingsraden veranderen ook. Met de nieuwe wet in handen kunnen werknemers en 

werkgevers flinke stappen zetten in het verder terugdringen van arbeidsverzuim. Medezeggenschap 

krijgt meer te zeggen over de arbodienstverlening. Daarover gaat dit webinar. Vol met praktische 

handreikingen over de nieuwe kansen en mogelijkheden, het spelersveld, waar informatie is te 

vinden, welke ondersteuning beschikbaar is en hoe aan het geheel invulling te geven.  

 

Op de leest van de OR gesneden. Informatie is handzaam en inzichtelijk. Tips zijn direct toepasbaar. 

En aangereikte instrumenten helpen bij het formuleren van argumentatie voor het overleg met de 

bestuurder. Allemaal om het werk voor iedereen plezierig te houden en een goede aanpak van 

arbeidsverzuim op de agenda te krijgen. En te houden! Ook als er weinig verzuim is in de organisatie. 

Want als iedereen zich kiplekker voelt, is daarbij iedereen gebaat.  

 

Deelnemen is eenvoudig.  Voor het webinar reserveert u een uur in uw agenda. Aanmelden kan via 

het aanmeldformulier op de website van SOM. Dat zijn de eerste stappen. Het webinar 

‘Arbeidsverzuim beteugelen en werkvermogen vergroten. OR en bestuur doen dat samen!’ is een 

online seminar, geleid door Maaike Sauerborn. Het vindt plaats in de avond. Zo kunt u thuis vanaf de 

bank inspiratie opdoen. Inloggen gaat gemakkelijk via uw computer. Daarna hoort en ziet u de 

trainer en experts via audio en video.  

 

Het aanmeldformulier is te vinden op: https://www.sommbo.nl/events/arbeidsverzuim-beteugelen-

en-werkvermogen-vergroten-or-en-bestuur-samen/ 
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