
   
 

Thema: arbeidsvoorwaarden wie gaat er (nog) over? 

Doel van de bijeenkomst. 

De bijeenkomst heeft als doel belangrijke spelers in dit bijzondere krachtenveld met elkaar in gesprek 
te brengen over de ontwikkelingen. We willen dialoog en inspiratie stimuleren. We hopen dat mensen 
elkaar uitdagen, scherpen en dat er misschien wel nieuwe vergezichten ontstaan. We vragen te 
onderzoeken en te verkennen wat bewegingen zijn, wat verandering vraagt en welke dan. We 
verzoeken om niet in te zetten op het gelijk halen of bewijzen, van welke visie of overtuiging dan ook 
in antwoord op deze vraag.  

(Werk) Vorm.  

 

15.00 -16.00 uur:       

1. We starten met een inleiding waarvoor we Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar 
onderwijsarbeidsmarkt bij ReflecT, Tilburg Law School en het Centrum Arbeidsverhoudingen 
Overheidspersoneel, uitgenodigd hebben.  
 

2. Verder zal Ron Baden, een FNV-vakbondsbestuurder die bekend staat om zijn inbreng aan 
vernieuwende akkoorden,  een bijdrage leveren.  
 

3. Namens de HR zal er een spreker komen die (als opleider) voor HR-managers een HR-visie kan 
inbrengen. 
  

4. Tot slot zal Erik van Triest, tot voor kort bestuurslid van de BVMZ, vanuit het perspectief van 
OR-en en de OR-begeleider/opleiders zijn visie geven.  

16.00 -16.30 uur: 

Aansluitend hebben we een paneldiscussie met werkgevers, werknemers en or-leden uit de 
dagelijkse praktijk die hun invalshoek belichten. (We zijn hiervoor in gesprek met een aantal 
interessante mensen.) 

16.30 -17.00 uur: PAUZE 

17.00 -18.30 uur: 

Na het panel is het de bedoeling dat er, gevoed vanuit visie en praktijk, in kleine groepen een 
goed gesprek op gang komt over het thema en de verschillende bijdragen. 
Omdat de ‘werk ’vorm ook iets mag opleveren zoeken we die middag naar nieuwe vragen 
over dit thema, wellicht oplossingen, maar ook tegenstellingen.  
Dat delen we vervolgens in plenaire vorm. 
Vanaf ongeveer 18.30 uur staat er een buffet met broodjes en soep klaar.  

(Bij no-show moeten wij helaas kosten hiervoor in rekening brengen van € 75,-.) 
 

Programma: 17 oktober 2018 

Een bijeenkomst van vier uur van 

15.00 uur tot 19.00 uur (inloop met 

koffie vanaf 14.30 uur) op Landgoed 

Zonheuvel in Doorn, thuisbasis van 

o.a. de stichting Samenwerken 

Bezinning en Inspiratie (SBI). 


