Arbejdsmiljø
-med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø, men der drøftes også erfaringer omkring det
fysiske
Deltagerne er arbejdsmiljøchefer og arbejdsmiljørepræsentanter

Hvad kan netværket tilbyde dig?


Et forum for ny viden indenfor arbejdsmiljøområdet, erfaringsudveksling og sparring.



Idéer til nye initiativer der virker – uden at skulle opfinde den nye tallerken igen og uden at gentage de fejl
andre allerede har begået.



Tilknyttet erfaringskonsulent med over 20 års erfaringer med arbejdsmiljø. En der ved hvad andre
virksomheder gør – og samtidig har fingeren på pulsen omkring nye lovmæssige tiltag.



Et forum hvor du kan drøfte dine daglige udfordringer med inspiration til nye løsningsmodeller.



Livliner til råd og sparring – et netværk du kan bruge, OGSÅ mellem møderne.

Beskrivelse af gruppen:
Der er primært fokus på det psykiske arbejdsmiljø – dog også det fysiske ved behov.
Deltagerne er med til at sætte temaerne på gruppens møde, så vi arbejder med det som skaber størst mulig værdi
for såvel gruppen som den enkelte.

Tovholder og styregruppe:
Nextwork fungere som tovholder og mødeleder for netværksgruppen.

Forventninger og leveregler:





Der er tavshedspligt i gruppen. Tillid og tryghed i en netværksgruppe er yderst vigtigt!
Vi bruger meget humor og er meget ligefrem i vores måde at være sammen på.
Vi forventer at du prioriterer møderne højt – og melder afbud hvis du skulle blive forhindret i at komme.
Det handler om respekt for hinanden – husk at afbud smitter!.
Vi forventer at du vil dele din viden og erfaring – og tør sætte dig selv i spil.

Man må gerne mellem møderne stille spørgsmål til de andre gruppemedlemmer, evt. dele viden, værktøjer m.m.
Tip endelig din gruppe med relevante arrangementer – på den måde får vi ekstra viden.

Mødeform:






Velkomst kaffe og rundstykker.
Oplæg fra værtvirksomhed om deres erfaringer - både det vi er succes med og det vi bliver udfordret på.
Evt. internt eller eksternt oplæg i forhold til tema – og ud fra deltagernes ønsker.
Diskussion og inddragelse af egne erfaringer
Bordet rundt. (siden sidst – hvad er jeg optaget af? Mulighed for sparring på en konkret opgave, eller
drøftelse af hvordan kan vi bruge den viden vi har fået i oplæg)
 Næste møde og afslutning.
Møderne gennemføres på deltagernes egne virksomheder typisk fra 08.30 – 12.00. Det er værtsvirksomheden der
står for forplejningen.

Økonomi og medlemskab:
Det koster 2300 kr. + moms for et års medlemskab (4 møder)
Udmeldelse af gruppen skal ske til Susanne Lynge Hansen – Suh@nextwork.dk/40223739 senest en måned inden
kontingentets udløb.

Mødedatoer:
15. marts 2016 kl. 08.30 – 12.00. Stress - Hvordan griber vi ind?
1. juni 2016 kl. 08.30 – 12.00
22. september 2016 kl 08.30 – 12.00
22. november 2016 kl. 08.30 – 12.00

Forslag til emner:
Det gode møde – Arbejdsmiljø udvalgsmøder
Hvordan spotter man psykiske adfærdsændringer og hvordan griber vi ind.
Regionen – Strukturel koordinering
Worklife balance
Forandringsledelse
Kriseberedsskab og voldspolitik

I Netværksgruppen består af afdeltagere fra:
Bl.a. – Vesthimmerlands Kommune * KMD * EXPO-NET * Rais * Me – Produktion * Aalborg Portland * Fibertex *
Nordbo * Steeltec A/S *

