Ontdek de schatten in uw OR - Trainingen 2021
Wij vinden dat OR-training leerzaam én leuk kan zijn. Met onze verfrissende en dynamische trainingen leert de OR
ieders talenten te benutten. Maak uw ondernemingsraad effectiever met een actieve OR-training op Schateiland.
Als uw OR dat prettiger vindt, kunt u er voor kiezen om onze (WOR-)trainingen online te doen.
Onze trainingen zijn interactief en praktijkgericht. Aan het einde van de training heeft uw OR nieuwe inzichten,
afspraken en een plan voor in de praktijk. De meeste ondernemingsraden komen graag terug voor vervolgtraining.
Tot onze trots zijn wij gekozen tot Beste Opleider van Nederland (Springest) met een 9,1 voor inhoud, trainers,
organisatie en contact. Meer dan 170 OR-leden gaven ons op Google 4,8 van de 5 sterren.
Bekijk hier ons vernieuwde aanbod van maatwerk trainingen en open (online) trainingen en cursussen!

OR-trainingen startende ondernemingsraad 2021
Basistraining startende
ondernemingsraad

Communicatie met de achterban

Maak samen een vliegende start met deze

methoden én tips van andere ondernemingsraden. De

basistraining! Met alles wat de OR in het begin nodig

OR leert niet alleen te ‘zenden’ maar de achterban ook

heeft: de WOR, effectief vergaderen, communiceren,

actief te betrekken.

Leer de OR zichtbaar maken met vernieuwende

afspraken maken, doelen bepalen en teambuilding.

WOR-training

Samenwerken met de bestuurder
Bepaal wat je als OR wilt bereiken en wat je in de

Krijg inzicht in uw belangrijkste rechten en plichten

samenwerking verwacht van de bestuurder. Ga in

met deze verfrissende training. De OR leert de WOR te

gesprek met de bestuurder. Niet als tegenstander

gebruiken in de eigen organisatie. Met eigen cases of

maar als gelijkwaardige gesprekspartner.

onze cases.

Teambuilding met de OR

Doelgericht samenwerken in de OR met
teamrollentest

Maak van de OR een team! Op onze eilanden ontdekt

Werk doelgericht samen door ieders kwaliteiten te

de OR ieders kwaliteiten en vertaalt deze naar de

benutten. Leer hoe iedereen zijn natuurlijke teamrol zo

samenwerking. U vaart terug als een sterkere OR met

goed mogelijk kan spelen. Net als in een voetbalteam.

concrete inzichten en afspraken voor in de praktijk.

Zo raak je goed op elkaar ingespeeld.

Effectief communiceren en vergaderen
Word effectiever door beter te communiceren
en te vergaderen. De OR-leden ontwikkelen
hun communicatieve vaardigheden en
gesprekstechnieken. Met leuke oefeningen leert de OR
daarnaast effectief vergaderen.

OR-trainingen ervaren ondernemingsraad 2021
Samenwerken aan invloed

Competentieontwikkeling voor de OR

Krijg meer invloed op de besluitvorming met deze

Word effectiever door structureel competenties

praktijkgerichte training. De OR beter leert beter

te ontwikkelen. De OR traint competenties

omgaan met het politiek krachtenveld én met de

als besluitvaardigheid, gespreksvaardigheid,

bestuurder. Zo bereikt uw ondernemingsraad meer voor

onderhandelen, profileren, projectmatig werken en

de medewerkers.

overtuigen.

Samenwerken aan een reorganisatie

Vernieuwing van de medezeggenschap

Leer professioneel te adviseren over een reorganisatie.

Leer van ervaringen van andere ondernemingsraden

De OR bespreekt hoe hij zoveel mogelijk invloed krijgt op

en kies een model voor vernieuwing. De OR maakt een

een reorganisatie. Behaal het maximale resultaat voor

plan om medewerkers daadwerkelijk te betrekken bij de

de medewerkers met deze praktijkgerichte training.

besluitvorming.

Effectief communiceren als OR met
communicatietest

Deep democracy in de OR

Doe de dierentest en ontdek hoe de OR effectief kan

Democracy en gebruik de wijsheid van de minderheid.

communiceren. Ben jij een uil, haan, kip of schaap?

Maar dan niet op een zweverige manier. Gewoon

En de bestuurder? Leer hoe je meer bereikt door je stijl

als werkwijze en niet als doel op zichzelf. Door Deep

aan te passen.

Democracy meteen toe te passen op een eigen

Leer als ondernemingsraad besluiten met Deep

onderwerp snijdt het mes aan twee kanten.

Win-win onderhandelen
Bereik meer met win-win onderhandelen volgens de

Scrum voor de OR

Harvardmethode. De OR achterhaalt de belangen

Maak kennis met de scrum-werkwijze en onderzoek hoe

van de bestuurder, bedenkt creatieve oplossingen en

je als OR invloed uitoefent bij projecten die met scrum

‘maakt de koek groter’. Nu met onze nieuwe game ‘De

worden uitgevoerd. Of pas de scrum-werkwijze toe op

Verhuizing’.

het OR-werk. Zo zorg je voor actievere OR-leden en
effectiever samenwerken.

Samenwerken aan een adviesaanvraag
Behandel in 1 dag een advies- of instemmingsaanvraag.
De OR komt tot een afgewogen besluit, bepaalt de
inhoud van de adviesbrief en de volgende stappen.

Open inschrijvingen OR-cursussen 2021
OR-Basiscursus WOR ‘Help, ik zit in de OR!’
Maak als nieuw OR-lid een vliegende start met deze veelgevraagde basistraining over de WOR, effectief vergaderen en
communiceren. Uw vragen en die van anderen komen aan bod. Zo leert u van ervaringen van andere deelnemers.
DATA: 1 februari, 15 maart, 17 mei, 6 juli, 6 september, 11 oktober, 15 november en 13 december 2021

OR/DB-training Leiding geven aan de OR
Leer uw vergadering voorbereiden en voorzitten, situationeel leiding geven, omgaan met de bestuurder en stimuleren
van teamontwikkeling. U leert met intervisie van ervaringen van andere (vice)voorzitters en secretarissen.
DATA: 16 maart, 8 juni, 7 september en 16 november 2021

Training Communicatie met de achterban
Leer hoe u de OR kunt positioneren en steviger neer kunt zetten. Met vernieuwende methoden leert u hoe de OR niet
alleen informatie ‘zendt’ maar de achterban op een vernieuwende manier betrekt.
DATA: 15 maart, 6 september en 14 december 2021

Cursus Financiën voor de OR
Hoe zorgt u er voor dat de ondernemingsraad voldoende begrijpt van financiën? Hoe leest u een jaarrekening, balans
en begroting? Hoe stel je de juiste vragen? Hoe beoordeel je of een besluit financieel goed is onderbouwd?
DATA: 16 maart en 12 oktober 2021

U kunt ook kiezen voor onze maatwerktrainingen
Eigenlijk zijn onze trainingen nooit standaard. U kunt de cursussen uit ons open aanbod daarom ook met de héle
ondernemingsraad volgen. Dat kan op een datum en locatie van uw voorkeur. Tijdens een in company maatwerktraining
kunnen wij meer ingaan op eigen voorbeelden, vragen en situaties.
Op www.schateiland.com vindt u nog meer trainingen voor beginnende en ervaren ondernemingsraden.
Wij komen graag bij u langs om kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken. De maatwerkcursussen kunnen bij u op
kantoor worden gegeven. U bent ook van harte welkom op onze eilanden of een andere bijzondere locatie bij u in de buurt.
GROETEN VAN SCHATEILAND!

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Telefoon: 06 16 11 59 76
E-mail: info@schateiland.com
Meer info?
www.schateiland.com

