Helpdesk ATIM Paraat
Adviesbureau ATIM
Adviesbureau ATIM is een
onafhankelijk en allround
adviesbureau, gespecialiseerd
in Goed Overleg: voor onder
nemingsraden en voor andere
overlegplatforms binnen
werkorganisaties.
ATIM verzorgt cursussen en
leergangen met open
inschrijving, een groot
aanbod aan incompany
trainingen en maatwerk
cursussen. Ook richten wij ons
op advies en coaching.
ATIM Paraat is een extra
service van Adviesbureau
ATIM, speciaal gericht op
snelle telefonische dienst
verlening aan ondernemings
raden.
Meer informatie vindt u op
www.atim.eu > ATIM Paraat
Helpdesk.
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ATIM Paraat De honderden vragen van ondernemingsraden
Ondernemingsraden hebben honderden vragen. Meestal gaat het om juridische
problemen, maar ook zijn er veel vragen op sociaal, organisatorisch en financieel/
economisch gebied of over de OR-strategie. Vaak wil je daar snel een antwoord op.
Maar waar kun je met al die vragen terecht?
ATIM Paraat: oplossingen binnen handbereik
ATIM Paraat, opgericht in 1984, is een speciale service van Adviesbureau ATIM voor de OR. Het is
vooral gericht op snelle telefonische dienstverlening aan OR-en. Abonnees van ATIM Paraat kunnen
het gehele jaar de gespecialiseerde ATIM-adviseurs bellen en vragen op allerlei gebied stellen.
Zo is de OR met een jaarabonnement op ATIM Paraat verzekerd van onafhankelijke, deskundige
a dviseurs binnen handbereik. Want je hoeft maar even te bellen en het antwoord komt snel,
meestal direct. De adviseurs van ATIM zijn thuis op alle gebieden van medezeggenschap.
Zij beantwoorden allerlei praktische vragen en adviseren ook hoe een probleem het beste
kan worden aanpakt. En natuurlijk beschikken ze over een uitstekende kennis van zaken
op alle beleidsterreinen van een onderneming èn werken ze dagelijks in de OR-praktijk.

Welke voordelen biedt ATIM Paraat u?
• Permanente deskundigheid achter de hand op alle gebieden waar de ondernemingsraad
mee te maken heeft.
• Snelle telefonische informatie en beantwoording van vragen.
• Uitgebreide extra’s zoals ondersteunen bij formuleren van een verzoek tot bemiddeling bij
de Bedrijfscommissie, het inschakelen van externe deskundigen en het gratis bijwonen van
informatiemiddagen.
• Geen problemen met de kosten. Voor een vaste jaarlijkse bijdrage kunt u onbeperkt gebruik
maken van ATIM Paraat.
• De OR, maar ook elk OR-lid kan gebruik maken van ATIM Paraat.
Inhoud ATIM Paraat pakket
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Voorbeelden van vragen
De OR komt met allerlei zaken in aanraking waarover verschillend gedacht kan worden, of waar
de OR zelf niet helemaal uitkomt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over:
• Wat betekent de fusiegedragscode voor de OR?
• Wanneer is een overwerkvergunning vereist?
• Hoeveel uren vrijstelling heeft een OR-secretaris?
• Mogen vakantiedagen worden uitbetaald?
• Waar moet de OR aan denken bij een systeem van werkoverleg?
• valt de invoering van een nieuw beveiligingssysteem onder het adviesrecht?
• moeten we van ons budget ook de cursus van de OR betalen?
• heeft de OR instemmingsrecht over een klachtenregeling voor cliënten/bewoners?
• wat is het verschil tussen bijzonder en buitengewoon verlof?
• waaraan moet je denken bij de organisatie van OR-verkiezingen?
Ook kunnen er vragen zijn bij de interpretatie van de CAO, de Arbeidsomstandighedenwet, de
A rbeidstijdenwet, de Structuurwet of de Wet op de Ondernemingsraden. Op al deze terreinen
kunnen zich problemen voordoen.
De OR die zich abonneert op ATIM Paraat kan te allen tijden zijn vragen op deze gebieden voorleggen aan de deskundige adviseurs van Adviesbureau ATIM. Met hun kennis en ervaring helpen zij
de OR verder.
z.o.z.
Het bureau voor goed overleg
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Bemiddeling bij inschakelen van deskundigen
ATIM Paraat is vooral gericht op het snel, telefonisch beantwoorden van brandende kwesties.
Het komt echter ook voor dat de OR iets uitgebreider wil laten uitzoeken door een extern
deskundige. Het gaat dan om opdrachten zoals:
• het doorlichten van een investeringsplan
• het bestuderen van alternatieven bij voorgenomen fusie, verzelfstandiging of inkrimping
• het opstellen van een sociaal plan bij reorganisaties
• het adviseren over de OR-strategie
• het voorbereiden van een OR-advies over automatisering
• juridische begeleiding bij een adviesaanvraag
• het onderzoeken van verschillende toepassingen van arbeidstijdverkorting
Dergelijke meer uitgebreide opdrachten vallen buiten het bestek van ATIM Paraat. Maar wanneer
de OR een extern deskundige zoekt, kan ATIM Paraat helpen. ATIM Paraat zorgt er dan snel en
zonder extra kosten voor dat de OR in contact komt met de juiste en gewenste persoon.
Dit bespaart veel zoekwerk en overleg. Dit kan zowel een adviseur van ATIM als een andere
deskundige zijn. ATIM werkt regelmatig samen met andere gespecialiseerde deskundigen, zoals
advocaten, accountants, ingenieurs en pensioenadviseurs. Het probleem van ‘waar vind ik hiervoor
een deskundige’ is daarmee opgelost.

De Bedrijfscommissie
De OR kan in verschillende gevallen een beroep doen op de Bedrijfscommissie. Daarbij gaat
het om een verzoek tot bemiddeling door de Bedrijfscommissie.
Dikwijls hebben ondernemingsraden geen of onvoldoende ervaring om dit zelf te doen.
ATIM Paraat-abonnees kunnen ondersteuning krijgen bij het formuleren van zo’n verzoek.
Deelname Informatiemiddagen
Enkele keren per jaar organiseert Adviesbureau ATIM (mini-)congressen onder de noemer
AP-middag voor leden van ondernemingsraden. Tijdens zo’n informatiemiddag wordt een actueel
onderwerp behandeld dat voor een OR interessant is. ATIM Paraat-abonnees kunnen gratis aan
deze middagen deelnemen met drie personen.
Zie voor actuele informatie onze website.
Diensten tegen gereduceerd tarief
ATIM Paraat biedt zijn abonnees speciale diensten tegen een gereduceerd tarief van € 160,per uur (excl. BTW).
Voorbeelden zijn: schriftelijke beoordeling van uw OR-reglement, schriftelijke vastlegging van
telefonisch advies, mondeling advies ten kantore van Adviesbureau ATIM (zie ook Specifieke
Voorwaarden, punt 1.3).
Wat kost een abonnement op ATIM Paraat?
Na aanmelding ontvangt u een jaarabonnement en een nota.
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Een jaarabonnement kost (exclusief BTW):
Grootte OR:
Per jaar:
3 leden
€ 300,00
4 t/m 7 leden
€ 357,00
8 t/m 15 leden
€ 714,00
meer dan 15 leden
€ 1060,80
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