fORum dag CNV zorg

18 mei 2011

Congrescentrum 't Veerhuis,
Nijenmonde 4,
3434 AZ Nieuwegein-Zuid.

WELKOM

De leden van de werkgroep fORum van het Landelijk Groepsbestuur Ziekenhuizen en de
Landelijke Groep Verpleging Verzorging , Thuiszorg en Kraamzorg heten u van harte
welkom op deze door hen georganiseerde dag.
Met het organiseren van een jaarlijks terugkerende fORumdag willen wij OR-leden
deelgenoot maken van wat CNV doet voor (OR)-leden op het gebied van beroepsinhoud en
arbeidsomstandigheden. Wij hopen dat u deze dag kunt gebruiken om u kennis te verrijken
en tevens van de gelegenheid gebruik kunt maken om te netwerken.
Daarnaast willen wij u graag bekend maken met wat het Landelijk GroepsBestuur
Ziekenhuizen en Landelijk Groepsbestuur VVTK allemaal doet. Wellicht wordt u dan net zo
enthousiast als wij. Dan kunt u zich aanmelden voor lidmaatschap van onze Landelijk
Groepsbesturen.Of voor de regiogroepen. Wij hebben nog vacatures! Er zijn ook nog andere
vacatures bij de beroepsinhoudelijke commissie. Kijk op de webpagina voor meer informatie
(mijnvakbond/vrijwilligers) of spreek een van de leden vandaag aan.
Namens de leden van de Landelijk Groepsbestuur (LGB) ziekenhuizen ,
De werkgroep fORum

Lou Waterman
Ine van Bavel
Jos Vervest
Irma vd hoek
Hannie Megens
Ronnie van de Wal
Wil Scheidema

Het programma
09.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Welkom door Lou Waterman (bestuurslid Landelijke Groep Ziekenhuizen)

10.05 Debat over de functie als kaderlid en interactie met het CNV obv Lou Waterman

10.15 Workshop 1
Wet Poortwachter; ziekteverzuim, rechten&plichten en de rol van de OR
Door Roelof Heida (stafarts kwaliteit 365/ Arboned en docent arbeidsrecht RuG)

11.15 Pauze

11.30 Workshop 2
Subsidie aanvragen; subsidie voor scholing en de rol van de OR
Door Joop Kools (Adviseur FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken)

12.30 Lunch

13.30 Workshop 3
PLB uren; wat betekent dit voor het beleid en dus je OR rol
Door Alberthe te Brake (Senior trainer en adviseur bij Odyssee groep)

14.30 Pauze

14.45 Workshop 4
ZZP’ers bij tekorten, ZZP’ers tov medewerkers in vaste dienst en de OR
Door Jacob Riepe (Bestuurder Zorg CNV Publieke Zaak)

15.45 Afsluiting met een korte terugblik op de dag

16.00 Einde

