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Scholing aanbesteden? Zoek de verschillen

‘Het gaat om de
goede klik’
De medezeggenschap van Nutreco koos uit
drie presentaties een nieuwe or-trainer.
Zoek de verschillen, door scholing aan te
besteden.
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Formuleer welk type
or je wilt zijn
tieve rol bij de overgang van tweenaar drieploegendienst voor de productiemedewerkers in Tilburg. ‘Een
drieploegendienst heeft invloed op het
slaapritme. Reden waarom we bij deze
verandering niet over één nacht ijs zijn
gegaan maar er eerst uitvoerig met de
achterban over gesproken hebben.
Voorafgaand aan de invoering van het
nieuwe ploegsysteem hebben we er
een pilot mee gedraaid om de voor- en

Pim Kleinhoven, or-voorzitter Selko en voormalig cor-voorzitter Nutreco
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