


Basiscursus WOR (stoomcursus halve dag)
Krijg in een ochtend inzicht in uw belangrijkste rechten en plichten met deze  
praktijkgerichte training. U leert de WOR te gebruiken in uw eigen organisatie.  
U leert van ervaringen van andere deelnemers.
DATA:  3 februari, 20 april, 6 juli, 14 september, 2 november en 14 december 2020 
(ochtenden)

Basiscursus OR ‘Help, ik zit in de OR!’
Maak als nieuw OR-lid een goede start met deze 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: 3 februari, 20 april, 6 juli, 14 september, 2 november en 14 december 2020

Training ‘Leiding geven aan de OR’ 
(training Dagelijks Bestuur)
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: 4 februari, 21 april, 7 juli, 15 september, 3 november en 15 december 2020

Open inschrijvingen OR-cursussen 2020

Naast onze maatwerk trainingen bieden wij steeds meer open OR-trainingen. Met 
onze gespecialiseerde trainers maken wij er een leerzame én leuke dag van. Tijdens 
onze open trainingen leert u met en van elkaar. U zit niet in een collegezaal of op  
een industrieterrein. Met een kleine groep bent u te gast in een huiselijke setting in 
Leiden of Utrecht. Er is volop ruimte voor eigen vragen en interactie. De bereikbaar-
heid is goed en er is voldoende parkeergelegenheid.

Schateiland is gekozen tot Beste Opleider van Nederland (Springest). OR-leden 
waarderen ons met een 9,1 voor inhoud, trainers, organisatie en contact. 

Bekijk hier ons nieuwe aanbod van open inschrijvingen voor 2020!



Training Communicatie met de achterban
Leer als OR-lid of communicatiecommissie 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 te betrekt.
DATA: 20 april, 14 september, 14 december 2020

Training Win-win onderhandelen voor de OR
Leer om als ondernemingsraad met de bestuurder in een onderhandeling meer 
te bereiken. Met de praktische onderhandeltechniek van win-win onderhandelen 
bereikt u meer voor de OR én bestuurder.
DATA: 3 februari, 21 april en 3 november 2020

Cursus Financiën voor de OR
Hoe zorgt u er voor dat je als 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: 21 april, 15 september 2020,  15 december 2020

Cursus Pensioenen voor de OR
Hoe zorg je er voor dat je als OR-lid of voldoende begrijpt van de pensioenen?  
Hoe stel je de juiste vragen? Hoe beoordeel je in hoeverre een wijziging de  
pensioenpositie van de medewerkers verandert? 
DATA: Bekijk de data op www.schateiland.com



U kunt ook kiezen 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 bespre-
ken. 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 26 96 16 59  E-mail: info@schateiland.com
Meer info? 
www.schateiland.com


