Workshop overleg en onderhandelen over
arbeidsvoorwaarden
Het overleg over arbeidsvoorwaarden verloopt meestal soepel maar kan soms ook erg frustrerend
zijn. Vooral in het overleg tussen werkgevers en vakbonden kunnen nogal eens standpunten
verharden en kunnen compromissen worden gesloten die weinig weg hebben van win-win. En juist
een win-win levert voordelen op: voor de werkgever, voor de medewerkers en voor de vakbonden.
Ook het overleg met ondernemingsraden over arbeidsvoorwaarden kan er soms voor zorgen dat de
onderlinge verhoudingen verscherpen. En dat heeft dan weer zijn weerslag op het overleg over
andere onderwerpen tussen bestuurder en OR.
In de workshop Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden gaat het erom om In één
dagdeel duidelijk te krijgen hoe je beter en effectiever kunt overleggen. We gaan in op een aanpak
van samen overleggen die erop gericht is om de partijen en hun belangen op elkaar en op het
gemeenschappelijke resultaat af te stemmen.

Het resultaat van de workshop is:
-

Meer zicht op het proces van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en wat daarin belangrijke
vuistregels zijn;
Meer zicht op de belangen achter de belangen, zodat beter geanticipeerd kan worden op wat
aan tafel gebeurt;
Handvaten voor beter overleg.

Voor wie
De workshop is bestemd voor onderhandelaars over arbeidsvoorwaarden, zoals:
- Raden van Bestuur en directies
- Directeuren HRM / Hoofden HRM
- Onderhandelingsdelegaties van werkgevers en vakbonden
- Vakbondsbestuurders
- Gezamenlijke cao partijen
- Ondernemingsraden

Aanpak
De workshop duurt één dagdeel (ca. 4 uren) en wordt afgestemd op de specifieke situatie en vraag
van de opdrachtgever.
Ter voorbereiding willen we graag een gesprek met de voorzitter van de onderhandelingsdelegatie.
Ter verdere oriëntatie beschikken we indien mogelijk graag over recente verslagen van het overleg.
In de workshop wordt gerichte informatie gegeven, wordt ingegaan op de praktijk van de
deelnemers en worden veel praktijkvoorbeelden gegeven. Aan de hand van een casus kunnen
deelnemers meer zicht krijgen op hun eigen manier van onderhandelen.
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Desgewenst kan ook de huidige manier van overleggen nader worden onderzocht of kan aan de
workshop een inhoudelijke voorbereiding op het overleg worden gekoppeld.
Kenmerkend voor onze aanpak is dat we zaken die ingewikkeld zijn of lijken zo eenvoudig en
overzichtelijk mogelijk presenteren en uitleggen. We geven aan waar het in de kern om gaat zodat
duidelijk wordt waarop gestuurd kan worden.

Kosten
De kosten van de workshop bedragen € 1.250,= (excl. BTW). Dit is inclusief voorbereiding, waaronder
het gesprek met de voorzitter van de onderhandelingsdelegatie.
Indien het wenselijk is om met meerdere overlegpartners / belanghebbenden voorbereidende
gesprekken te voeren, indien meer maatwerk nodig is of indien ook een inhoudelijke voorbereiding
op het overleg gewenst wordt, zullen we een offerte op maat maken.
Vooraf willen we graag een oriënterend gesprek met de opdrachtgever hebben. Daarvoor brengen
we geen kosten in rekening.

Meer informatie
Indien u meer informatie wilt, neemt u dan contact met ons op:
Peter van Delden
Tel. 06 222 01 805
peter@deldenadvies.nl
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