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OMGAAN MET SOCIALE CONFLICTEN
Ben je al eens verrast geweest door een staking? Kreeg je onverwachts de vraag of werkwilligen wel
zouden betaald worden? Kon je niemand telefonisch bereiken tijdens een staking omdat iedereen
met iedereen aan het bellen was? Weten leidinggevenden wat ze moeten doen tijdens een staking?
Vertelde jouw delegee dat er een verschil is tussen een staking en een werkonderbreking ?
Wil je je voorbereiden op een staking in de hoop dat die nooit uitbreekt ?
Dan is deze opleiding iets voor jou!

Programma
De staking
•

Grondige studie van het fenomeen staking
-

Het ontstaan van een staking

-

De verschillende fases van een sociaal conflict

De juridische (wan)orde
•

Definitie

•

Verschil met andere sociale acties

•

Rechtmatige en onrechtmatige stakingen

•

Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten voor stakers en
werkwilligen

•

Inkomen van stakers en werkwilligen

•

Grenzen van het stakingsrecht

•

Rechtmatige en onrechtmatige piketten

•

Uitzendarbeid tijdens stakingen

•

De clausules van sociale vrede

•

De conventionele procedures

De preventie van sociale conflicten
•

Het belang van een goed sociaal klimaat

•

De impact van sociale ergernissen
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Management i.g.v. sociale conflicten
•

“Een dak bouwen als de zon schijnt”

•

Crisiscel

•

Organisatie van de economische en commerciële activiteiten

•

Taakverdeling

•

Interne communicatie

•

Externe communicatie

Conflictoplossing
•

Onderhandeling, bemiddeling en verzoening

Praktische info
Duurtijd: 1 dag
Datum: 8 november 2018
Trainers: Sofie Claes en Manou Doutrepont
Regio: Mechelen (exacte locatie wordt nog bepaald)
Investering: 800 euro

Inschrijven
Wens je in te schrijven? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar onze assistente Christine op
c.boogaerts@social-dialogue.net.

Heel graag tot dan!
Sofie Claes en Manou Doutrepont
Social Dialogue Academy
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