NVA-activiteiten in 2009

Research seminar 'Health Care & HRM'
Datum: 4 februari 2009 van 16-18 uur
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen.

Sprekers: Prof. dr. Louise Fitzgerald (De Montfort University, Leicester, UK) en Dr. Paula
Hyde (Manchester Business School, UK) (voor meer informatie zie bijgaande flyer).
Na afloop is er gelegenheid om samen te gaan eten in een naburig restaurant, waar de
discussie op een ongedwongen manier kan worden voortgezet (vanaf circa 18.30 u). De
toegang tot het seminar is gratis, het diner is voor eigen rekening. Het seminar wordt
georganiseerd door Nicolette van Gestel, Universitair hoofddocent bij Bedrijfswetenschappen
(RU)en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA). Het is de
eerste van een nieuwe reeks seminars van de Onderzoekgroep Arbeid, Personeel en
Organisatie aan de RU Nijmegen.
NVA-leden en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. We hopen dat dit seminar
voor onderzoekers, beleidsmakers, werkgevers, bonden, managers en werknemers in de
gezondheidszorg interessant is en dat u een bijdrage wilt leveren aan de discussie over
verbeteringen in arbeidsmarkt-en personeelsbeleid in de zorg.
Vanwege de beperkte toegangsmogelijkheden is aanmelden vooraf noodzakelijk. Dit kan via
een e-mail naar Sonja Bekker, e-mail S.Bekker@uvt.nl vóór 19 januari 2009. Geef s.v.p. aan
of u ook wilt deelnemen aan het etentje (aanvang circa 18.30).

NVA-voorjaarsbijeenkomst: tussenevaluatie van het cao-seizoen

Datum: 29 mei 2009
Locatie: Malietoren te Den Haag
Meer informatie over deze bijeenkomst volgt t.z.t.
Recent verschenen

December 2008:Themanummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraastukken, in
samenwerking met NVA: "Flexibiliteit en zekerheid"
Bijeenkomsten van andere organisaties

Leergang HRM en arbeidsverhoudingen voor vakbondsbestuuders
Op 20 januari 2009 gaat de tweede jaargang van de Leergang HRM en arbeidsverhoudingen
voor vakbondsbestuurders van start. De leergang is ontwikkeld door het Departement
Personeelswetenschappen in samenwerking met Basis & Beleid Organisatieadviseurs te
Utrecht.
Klik hier voor de brochure met de programma gegevens van de leergang.

Launch of ReflecT: 'Flexicurity and the Future of the European Social
Model'
29 January 2009
Universiteit van Tilburg, Aula
The Research Institute on Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion at
Tilburg University (ReflecT) has officially started on 1 January 2009.
Key note speeches will be delivered by Mr. Vladimir Špidla , the European Commissioner for
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities,
Mr. Piet-Hein Donner , Minister of Employment and Social Affairs of the Netherlands and Mr.
Ruud Vreeman , Mayor of the City of Tilburg.
In the afternoon session the following top scholars from partner universities abroad, working
together in the RISE Network, will give key note lectures on the theme of the seminar:
professor Tito Boeri (Economics, Bocconi University, Italy), professor Csilla Kollonay (Law,
Central European University, Hungary) and professor Thomas A. DiPrete (Sociology,
Columbia University, United States). More information:
http://www.tilburguniversity.nl/faculties/law/research/reflect/

