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ASSW 

         2020 
 
 

Uitnodiging themabijeenkomst  
Platform AS in de SW 

 

 
 
 
 
Beste ambtelijk secretaris en/of secretaris, 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor een platformbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen en 
secretarissen in de SW op donderdag 18 juni 2020. 
 
We zullen ingaan op de thema’s: 

❖ Coronacrisis en de rol van de OR/AS 
Wij zullen ingaan op vragen over de NOW-regeling en andere vragen die aan 
de orde zijn in het kader van corona bijvoorbeeld het inzetten van 
vakantiedagen (instemming), het aanscherpen (dus wijzigen) van het 
arbeidsomstandighedenbeleid of ziekteverzuimbeleid (instemming), 
aanvragen en toepassen werktijdverkorting (instemming) en de nieuwste 
ontwikkelingen rondom werktijdverkorting en thuiswerken. 
Els Huisman (De Voort Advocaten) schetst een kader en gaat in op de rol van 
de OR hierbij. 

❖ Coronacrisis vraagt andere werkwijze van de OR 
De maatregelen rondom de coronacrisis heeft groot effect op hoe we met 
elkaar samenwerken. Ook medezeggenschappen lopen tegen zaken aan als 
“hoe bespreken we toch de onderwerpen als we niet fysiek bij elkaar mogen 
komen, hoe houden we de OR leden aangehaakt, hoe houden we toch vaart in 
het OR werk?”.  
Veel OR-en zijn op zoek naar een manier om te werken in deze “nieuwe 
werkelijkheid” .  
Stephany Linthorst (sl-IMPACT) gaat in op de veranderende werkwijze van de 
OR en de rol van de ambtelijk secretaris. 

 
Vanzelfsprekend is er ook tijd om met collega (ambtelijk) secretarissen van gedachten te 
wisselen over de thema’s en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Ten slotte is er aan 
het einde van de themabijeenkomst gelegenheid tot netwerken tijdens de lunch. 
 
Kortom het wordt weer een bijeenkomst voor en door (ambtelijk) secretarissen. 
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Datum:    donderdag 18 juni 2020 
Tijd:    
vanaf 09.00 uur  Inloop 
09.30 uur   Aanvang programma 
12.30 uur   Netwerklunch 
13.30 uur   Einde van de platformbijeenkomst 
Locatie:    Vergadercentrum Domstad te Utrecht 
Kosten:   Leden van het Platform ASSW kunnen kosteloos deelnemen.  

Accommodatie inclusief lunch wordt aangeboden door SBCM. 
 

 
Indien de Corona maatregelen het niet toelaten om een fysieke bijeenkomst te 
organiseren, dan wordt deze bijeenkomst digitaal gehouden tussen 10.00 en 12.00 
uur. 
 
 
Aanmelden: graag vóór 5 juni 2020 middels een e-mail aan: info@sl-impact.nl   
Half juni ontvangt u het definitieve programma.  
 
Indien u na aanmelding onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, dan kunt u zich uiterlijk tot  
10 juni kosteloos afmelden. Daarna zijn wij genoodzaakt administratiekosten en 
accommodatiekosten in rekening te brengen. 
 
Graag verwelkomen wij u op de platformbijeenkomst ASSW op donderdag 18 juni 2020. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
 
Stephany Linthorst 
Trainer/coach 
sl-IMPACT 
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