
fORumdag Ziekenhuizen en GGZ 

 
Door: de  landelijke groepsbesturen CNV Ziekenhuizen en CNV GGZ  

Voor: OR leden uit de ziekenhuizen en GGZ op 18 april 2012  
 
Locatie: De Schakel in Nijkerk.  
 
Programma: 
09.30 Ontvangst met koffie en thee.  
10.00  Welkom door lid van de werkgroep fORum. 
10.05  Inleiding door de voorzitter van het LGB CNV Ziekenhuizen, Alie Jonker. 
 
10.15  Lezing 1 - Het nieuwe werken: U ontvangt handvatten voor de behandeling van Het 
Nieuwe Werken (HNW) in de OR. U weet waar u op moet letten bij de invoering van HNW in 
uw organisatie, u weet welke invloed HNW kan hebben op een organisatie en zijn medewerker 
en u hebt de voors en tegens van HNW aan den lijve ervaren. 
 
11.15  Pauze 
 
11.30  Lezing 2 - Medewerkerstevredenheidsonderzoek: De kracht en valkuilen van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Tips voor de OR om een MTO in goede banen 
te leiden, andere manieren van meten van het werkgeluk van de medewerker. Tips om een 
goede respons van een MTO te krijgen. 
 
12.30  Lunch 
 
13.30  Lezing 3 - Functiedifferentiatie: De voor en tegenargumenten, cultuuromslag en 
rechten en plichten (wetgeving). 
 
14.30  Pauze 
 
14.45  Lezing 4 - Werkkostenregeling: Per 1 januari 2011 kunnen werkgevers gebruik 
maken van de nieuwe werkkostenregeling. Met deze nieuwe regeling hoeven vergoedingen en 
verstrekkingen niet meer per werknemer te worden geregistreerd. Dat scheelt veel 
administratiewerk, maar de invoering ervan roept veel vragen op, ook voor de OR. Tijdens 
deze workshop behandelen we de belangrijkste vragen en hoe u als OR invloed uitoefent op 
de invoering van de werkkostenregeling. De werkgever moet uiterlijk voor 1 januari 2014 een 
keuze maken welke vergoedingsregelingen hij onder het onbelaste bedrag (vrije ruimte of 
forfait) wil brengen. De OR kán het verschil maken bij de invulling van de te maken keuzes en 
de invulling van de eventueel noodzakelijke aanpassingen in vergoedingsregelingen.  
 
15.45 Afsluiting 
16.00  Einde 

 


