Schateiland AS-Academy
Al ruim 10 jaar is Schateiland een begrip in medezeggenschapstrainingen. Tot onze trots zijn wij gekozen tot Beste
Opleider van Nederland (Springest) met een 9,1. Meer dan 250 deelnemers gaven ons gemiddeld een 4.8 van de 5
sterren op Google.
Graag nodigen wij u uit voor onze leergangen voor ambtelijk secretarissen. Deze opleidingen voor ambtelijk
secretarissen zijn praktisch en interactief. Met een groep van tussen de 8 en 12 ambtelijk secretarissen leert u met én
van elkaar in een prettig leeromgeving. Wij gaan uit van ieders talenten en vertalen die naar jouw werk als ambtelijk
secretaris. De theorie is kort, we oefenen vooral veel. U wordt begeleidt door een ervaren AS-trainer en krijgt cases
voorgeschoteld door collega ambtelijk secretarissen. Met intervisie help je elkaar vooruit.
In leergang 1: ‘Starten als ambtelijk secretaris’ legt u een stevige basis voor de optimale ondersteuning van de
ondernemingsraad (half jaar). In leergang 2: ‘De professionele ambtelijk secretaris’ ontwikkelt u zich tot spin in het
web die de ondernemingsraad op alle niveaus verder helpt (jaar).
Bekijk hier de programma’s!

AS-ACADEMY LEERGANG 1:
STARTEN ALS AMBTELIJK SECRETARIS (HALF JAAR)
Als startende ambtelijk secretaris komt er veel op je af. In deze halfjaarlijkse leergang krijg je een stevige basis voor
het werken als ambtelijk secretaris. Wat is je rol als ambtelijk secretaris? Welke talenten bezit jij en hoe kan je deze
optimaal inzetten? Hoe werkt de WOR? Hoe schrijf je goed? Hoe werk je aan een advies- of instemmingsaanvraag?
Hoe communiceer je effectief met de OR, de bestuurder en de achterban? Hoe helpt je effectief te vergaderen? In
deze halfjaarlijkse leergang ontwikkelt u zich tot een ambtelijk secretaris die de OR optimaal kan ondersteunen.

U leert in deze leergang
Actuele kennis van de WOR en toepassing eigen organisatie
De rol van de ambtelijk secretaris en samenwerking met OR/DB
Behandelen van een advies- en instemmingsaanvraag
Helder schrijven van stukken zoals notulen en brieven
Effectief communiceren en vergaderen
Communiceren met de achterban

U krijgt in deze leergang
Een interactieve halfjaarlijkse leergang
Een groep van 8 tot 12 deelnemers die van elkaar leren en elkaar helpen
Een AS-trainer met ervaring in het ontwikkelen van ambtelijk secretarissen
Cases uit de praktijk en volop ruimte voor eigen vragen
Bijzondere locaties omgeving Amsterdam/Utrecht en een aangename leeromgeving
Een certificaat van succesvolle deelname met persoonlijke toevoeging training
Onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving ‘De Schatkamer’

U betaalt voor deze leergang
€ 2.250,- all-in voor 6 dagen: 4 trainingsdagen en 2 online dagdelen
Inclusief de boeken ‘Survivalgids’, ‘De Schatkamer’ en ‘Communiceren als een beest’
Geen 21% BTW op de trainingskosten (alleen voor locatie); Schateiland is een CRKBO Geregistreerde Instelling

LEERGANG 2:
DE PROFESSIONELE AMBTELIJK SECRETARIS (1 JAAR)
De professionele ambtelijk secretaris ondersteunt en adviseert op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Wat voor een ambtelijk secretaris ben jij? Welke vaardigheden wil je verder ontwikkelen? Welke talenten bezit jij en
hoe kan je die optimaal inzetten? Hoe kan je zo effectief mogelijk adviseren? Hoe kan je vanuit je rol zoveel mogelijk
impact hebben? Hoe help je de OR te vernieuwen en effectief te communiceren? In deze jaarleergang ontwikkelt u
zich tot een professionele ambtelijk secretaris met impact die de OR ondersteunt en op alle niveaus verder helpt.

U leert in deze leergang
Inzicht in eigen drijfveren en inzet van eigen talenten in je rol als ambtelijk secretaris
Ontwikkelen van vaardigheden adviseren, coachen en sturing geven
Effectief samenwerken met de OR (team coaching) en dagelijks bestuur
Effectief communiceren met de achterban en bestuurder
Zelf WOR-training geven aan startende OR-leden – train de trainer
Werken aan persoonlijke effectiviteit door te oefenen en te leren van elkaar

U krijgt in deze leergang
Een interactieve AS-jaarleergang met een persoonlijk ontwikkelplan
Een groep van 8 tot 12 deelnemers die van elkaar leren en elkaar helpen
Een AS-trainer met ervaring in het ontwikkelen van ambtelijk secretarissen
Cases uit de praktijk en volop ruimte voor eigen vragen
Bijzondere locaties omgeving Amsterdam/Utrecht en een aangename leeromgeving
Een certificaat van succesvolle deelname met persoonlijke toevoeging training
Onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving De Schatkamer

U betaalt voor deze leergang
€ 2.795,- all-in voor 8 dagen: 5 trainingsdagen en 3 online dagdelen
Inclusief de boeken ‘Survivalgids’, ‘De Schatkamer’ en ‘Communiceren als een beest’
Geen 21% BTW op de trainingskosten (alleen voor locatie); Schateiland is een CRKBO Geregistreerde Instelling

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Telefoon: 06 26 96 16 59
E-mail: info@schateiland.com
Meer info?
www.schateiland.com

