UITNODIGING: (MEDE)ZEGGENSCHAP OVER...

Na een succesvolle bijeenkomst over werkdruk volgen er nieuwe
bijeenkomsten voor medezeggenschap over de flexibele schil en de
begroting.

(Mede)zeggenschap over de flexibele schil
Datum: Dinsdag 19 maart 2019
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
(inloop vanaf 12.15 uur met broodje)
Locatie: Villa Jongerius in Utrecht

In de nieuwe cao-hbo is de afspraak gemaakt dat het percentage flexibele contracten en
de daarbij behorende contractvormen in overleg met de medezeggenschap worden
bepaald. We starten deze bijeenkomst dan ook met een uitleg over de achtergrond van
die afspraak, door Roelf van der Ploeg, bestuurder AOb. Daarna is het woord aan Gijs
Jacobse, bestuurder UnieNFTO. Hij geeft uitleg over het vaststellen van risicoprofielen;
wat is essentieel om mee te nemen bij het nadenken over de flexibele schil? Hierna
volgt een praktijkverhaal van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij de HRMdirecteur en een lid van de MR laten zien hoe verschillende dilemma's van invloed zijn
op de omvang van de flexibele schil. De deelnemers krijgen vervolgens de gelegenheid
om hierover in debat te gaan. Het debat wordt begeleid door onze dagvoorzitter Frits
Bloemhuis van het Debatbureau.

Aanmelden?

(Mede)zeggenschap over de begroting
Datum: Donderdag 11 april 2019
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
(inloop vanaf 12.15 uur met broodje)
Locatie: Villa Jongerius in Utrecht

De MR heeft daarnaast ook instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Wat
heb jij als raadslid nodig om voldoende in je comfortzone te komen om mee te denken
met de begroting en de strategische keuzes die daaraan ten grondslag liggen? Wat zijn
de goede vragen om te stellen? Kom 11 april naar onze bijeenkomst en neem de
begroting en de (meerjaren)strategie van je hogeschool en/of instituut of faculteit mee,
dan gaan we er - samen met deskundige begeleiders - mee aan de slag.

Aanmelden?

Zestor is opgericht door de sociale partners in het hbo

