
Training De Kanteling
voor beslissers, ondersteuners en projectleiders

Hoe past De Kanteling in ons beleid en welke koers willen we?
Welke afspraken maken we in het kader?

Hoe ziet het proces van De Kanteling eruit in onze organisatie?

Achtergrond
In de cao VVT is afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap over de invulling van hun 
werktijden krijgen. Hierdoor kunnen ze flexibeler inspelen op de wensen en behoeften van hun 
cliënten, maar ook zelf keuzes maken die werk en privé beter combineren. Daar heeft iedereen baat 
bij. Hoe dit precies in z’n werk gaat, spreken werkgevers en ondernemingsraden met elkaar af in een 
kader voor de eigen organisatie. De Kanteling biedt mooie kansen om de afspraken rondom 
werktijden te moderniseren.

.

Waarom een training? 
De Kanteling kan alle kanten op. De cao-
afspraak geeft veel ruimte aan bestuurders en 
ondernemingsraden om de kanteling zelf vorm 
te geven. De Kanteling biedt mooie kansen, 
maar dat vergt wel voorbereiding en goed 
projectmanagement. Daarnaast moet er een 
gedegen voorstel naar de ondernemingsraad. 
Met deze training gaat u optimaal voorbereid het 
traject in. 
Wat bieden wij? 
Deze training geeft naast inzicht in de cao-
afspraak en de kansen die het biedt, ook 
concrete handvatten om ermee aan de slag te 
gaan. Er wordt geoefend met opdrachten waarin 
u de visie en standpunten van de organisatie 
ontwikkelt. Het eindresultaat is een werkplan 
voor De Kanteling. 

 
Module 8 Verdiepingsmodule Zelforganisatie  

Module 1 Inleiding “De Kanteling”  

Module 4 Vaardigheden en ICT-systemen 

Module 2 Samenhang visie, uitgangspunten en besturing  

Module 5 Keuzes in uitwerking van het kader 

Module 3 Proces en flexibiliteit 

Module 7 Overleg en afstemming met de OR/PVT 
Module 6 Projectaanpak en stappenplan De Kanteling 

Module 9 Verdiepingsmodule “Roosterregels”  
Module 10 Module Opstellen Werkplan 

Keuzemodulen 



Voor wie?
De training is opgezet voor “functioneel” betrokkenen (beleidsvoorbereiders, 
adviseurs, HR-medewerkers, zorgmanagement, planners en projectleiders). 
Het is de ultieme voorbereiding om De Kanteling voortvarend van start te laten 
gaan. Het is mogelijk ook direct de OR aan te laten sluiten.
Waarom de training door ModernWorkx? 
• ModernWorkx zit dicht bij het vuur doordat wij bijdragen aan de facilitering 

op brancheniveau namens de sociale partners. 
• ModernWorkx heeft ruime ervaring met het aanbieden van workshops en 

trainingen.
• ModernWorkx heeft contact met de werkvloer en weet wat er beleidsmatig 

en praktisch speelt rondom werktijden en roosters in de VVT. 
Praktische informatie 
De locatie van de training is naar wens in te vullen. De training duurt één dag. 
De kosten bedragen € 1250,- (inclusief trainingsmateriaal, exclusief BTW, 
exclusief reiskosten, exclusief locatiekosten).
Contact
Meer weten over onze deze training?
Neem vrijblijvend contact op met Ton van Ginkel, 06-23076471 of
tonvanginkel@modernworkx.nl

ModernWorkx BV,  opgericht door dr ir Jan de Leede,  is een organisatiebureau van bedrijfskundigen en organisatiepsychologen dat zich toelegt op de inzet van personeel slimmer te organiseren;  flexibel, effectief en met eigen regie.

ModernWorkx BVKoninginneweg 6A1217 KX Hilversum035-6234950info@modernworkx.nlwww.modernworkx.nlING 68.25.69.275BTW NL8200.41.531.B01KvK 30248100


