
DOELGERICHT SAMENWERKEN  
IN DE OR

Doe de teamrollentest!

Inzicht in de teamrollen 
en het teamprofiel  

van de OR

Een taakverdeling 
die past bij de 

talenten in de OR

Trainen om 
OR-doelen te 

bereiken

Werken in de OR is teamwork. Een ondernemingsraad werkt als een 
voetbalteam. Er staan meestal een paar OR-leden vooraan. Andere  

OR-leden hebben overzicht, kunnen hard lopen of afmaken. Een OR heeft 
vaak verschillende doelen. Ieders talenten kunnen worden benut om als  

OR meer te bereiken.  

De OR kan doelgericht samenwerken als iedereen zijn talenten kan benutten. 
Teamrollentest De Voetbaltest geeft snel en op een speelse manier inzicht 
in de beste taakverdeling en spelstrategie met jullie OR. De inzichten zijn 

gemakkelijk te onthouden en heel praktisch toepasbaar voor de OR.



Voorafgaand aan de OR-training doen de OR-leden 
online De Voetbaltest. Tijdens de training ontdekt 
de OR hoe de belangrijkste doelen van de OR 
kunnen worden bereikt met de optimale inzet van de 
verschillende teamrollen. De OR bespreekt hoe de 
rollen zijn verdeeld en hoe OR leden elkaar kunnen 
versterken. Met actuele onderwerpen en actieve 

oefeningen brengt de OR deze inzichten in de praktijk. 
Met de inzichten uit de test leert OR hoe hij het beste 
kan samenwerken bij adviesaanvragen en effectiever 
kan vergaderen. Met de testuitslag in de hand maakt 
de OR concrete afspraken om de samenwerking te 
verbeteren. Zo kan de OR bijvoorbeeld de rollen en 
taken beter verdelen. 

Ervaringen deelnemers

De Voetbaltest onderscheidt 8 teamrollen die nodig zijn voor doelgerichte samenwerking:

Keeper Laatste man Verdediger Aanvoerder Mid-mid Middenvelder Vleugelspits Spits

Graag vertellen wij meer 
over de mogelijkheden 
van deze test voor uw 

ondernemingsraad. 

U kunt ons bereiken via 
telefoonnummer 06 26961659 

of info@schateiland.com. 

Meer informatie over  
De Voetbaltest vindt u op 

www.testje.team.  

De Voetbaltest geeft uw ondernemingsraad inzicht in:

1

2

3

ieders eerste en tweede teamrol;

een overzicht van de opstelling van uw OR;

50 tips om als OR uw doelen te bereiken.

Deze OR-teamtraining wordt gegeven door Schateiland: gekozen 
tot Beste Opleider van Nederland met een waardering van 
gemiddeld een 9.1. 

OR-training Doelgericht samenwerken in de OR met de Voetbaltest

Een erg 
leuke test 

(NCOI)

Je hoeft niets 
met voetbal 
te hebben  

(SMC)Mooie 
metafoor, niet 

te psychologisch 
(Liander)

Inspirerend 
en creatief 

programma! 
(‘s Heerenloo) Focus op 

sterke 
punten 

(Brandweer 
HM)

Luchtige 
oefeningen, 

gedaan met 100 
man (Sabic)

http://info@schateiland.com
http://www.testje.team

