Uitnodiging SOMz-congres 11 januari 2016

De SOMz, de Stichting Onderzoek Medezeggenschap heeft als doel goed onderzoek te stimuleren ten behoeve
van de medezeggenschap. Ook wil de SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek
vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de praktijk van medezeggenschap in de ondernemingen en
instellingen. Vooral met het oog op dit laatste organiseert de SOMz op 11 januari 2016 een uniek congres met de
titel: Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?

Vier professoren van naam, te weten Jan Kees Looise (HRM), Martin Euwema (organisatiepsycholoog), Frank
Pot (arbeidssocioloog en sociale innovatie) en Leonard Verburg (sociaal recht) zullen spreken over de bijdragen
vanuit hun vakgebied. Vervolgens gaan zij de dialoog aan met de zaal. Wat biedt dit voor de praktijk en waar
vraagt de praktijk om? Wat kan de medezeggenschap hebben aan wetenschappelijke inzichten en onderzoek
rond medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen? Voor aanwezigheid in de zaal worden vooral de
ondersteuners van het OR-werk uitgenodigd. Hierbij denken we met name aan de OR-opleiders, -trainers, adviseurs en juristen maar ook aan belangenverenigingen van de medezeggenschap (BVMP, NVMz en MNO).
Ook voor bestuurders van vakbonden en beleidsadviseurs medezeggenschap van organisaties kan dit een
interessant gebeuren vormen.

Het congres vindt plaats op 11 januari van 13.00 tot 17.00 uur bij het departement Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Utrecht, locatie Janskerhof 15 A in het centrum van Utrecht. Aanmelden kan via onderstaand
e-mailadres.

De kosten voor deelname zijn € 45,- per persoon. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en het verzoek het
bedrag over te maken naar het gironummer van de SOMz. Wanneer het geld binnen is, is uw inschrijving
definitief. Als er vragen zijn kunt u onderstaand telefoonnummer bellen.
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