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Uitnodiging webinar 
 
 
Plaats: online 
Datum: vrijdag 11 december 2020, 9.30-10.45 uur 
 
 
Beste leden, 
  
Het NVA-bestuur wil graag dit lastige jaar van de coronacrisis afsluiten met een laatste 
digitale bijeenkomst. Op vrijdagochtend 11 december van half tien tot kwart voor elf zullen 
we ons verdiepen in de thematiek van arbeidsverhoudingen, de coronacrisis en technologie. 
 
Als vertrekpunt voor deze discussie gebruiken we ons eigen jubileumboek: ‘Het 
poldermodel: een kat met negen levens’. Speciale aandacht zullen we besteden aan het 
hoofdstuk van professor Frank Pot: ‘Technologisering in goede banen leiden’. Frank heeft 
ook de laatste periode weer veel geschreven, onder andere voor het Tijdschrift voor 
Arbeidsvraagstukken en onlangs over de relatie tussen technologie en vakbeweging. In de 
coronaperiode heeft de digitalisering van werkprocessen een vlucht genomen. Het belooft 
dus een echt interessante discussie te worden. 
  
Het webinar is online. Als u op de volgende link klikt kunt u automatisch deelnemen aan de 
discussie: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering Actieve participatie wordt 
aangemoedigd.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

• 9.30  Welkom (Marc van der Meer) 
• 9.35  Korte inleiding coronacrisis (mede nav. het voorwoord van het boek) 
• 9.45  Korte plenaire discussie 
• 10.00 Inleiding technologie (Frank Pot) 
• 10.15  Start plenaire discussie 
• 10.40  Afsluiting met goede wensen! 

  
Als je deelneemt, verzoeken we je om je beeldscherm aan te zetten en je microfoon uit. We 
raden je aan om 5 minuten voor de start in te loggen, zodat je voldoende tijd hebt om 
eventuele technische problemen te verhelpen. Voor online ondersteuning: 
yvonnesiemons@basisenbeleid.nl. We verheugen ons op een plezierige uitwisseling.  
 
Namens het bestuur,  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Marc van der Meer  
Voorzitter van de NvA.  
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