
OR-tr
ainingen 2020



OR-trainingen startende ondernemingsraad 2020

Basistraining startende ondernemingsraad
Maak samen een vliegende start met deze basistraining! Met alles wat de  
OR in het begin nodig heeft: de WOR, effectief vergaderen, communiceren,  
afspraken maken, doelen bepalen en teambuilding. 

WOR-training
Krijg inzicht in uw belangrijkste rechten en plichten met deze verfrissende 
training. De OR leert de WOR te gebruiken in de eigen organisatie. De OR 
speelt het spel ‘Don’t mention the WOR’. 

Teambuilding met de OR
Maak van de OR een team! Op onze eilanden ontdekt de OR ieders kwaliteiten 
en vertaalt deze naar de samenwerking. U vaart terug als een sterkere OR met 
concrete inzichten en afspraken voor in de praktijk. 

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.

Communicatie met de achterban
Leer de OR zichtbaar maken met vernieuwende methoden én tips van andere 
ondernemingsraden. De OR leert niet alleen te ‘zenden’ maar de achterban 
ook actief te betrekken.

Samenwerken met de bestuurder
Bepaal wat je als OR wilt bereiken en wat je in de samenwerking verwacht van 
de bestuurder. Ga in gesprek met de bestuurder. Niet als tegenstander maar 
als gelijkwaardige gesprekspartner.

Doelgericht samenwerken in de OR met teamrollentest
Werk doelgericht samen door ieders kwaliteiten te benutten. Leer hoe 
iedereen zijn natuurlijke teamrol zo goed mogelijk kan spelen. Net als in een 
voetbalteam. Raak goed op elkaar ingespeeld.

Ontdek de schatten in uw OR-Trainingen 2020

Wij vinden dat OR-training leerzaam én leuk kan zijn. Met onze verfrissende en dyna-
mische trainingen leert de OR ieders talenten te benutten. Maak uw ondernemings-
raad effectiever met een actieve OR-training op Schateiland. Bekijk ons aanbod van 
trainingen voor 2020!

Schateiland is gekozen tot Beste Opleider van Nederland (Springest). OR-leden 
waarderen ons met een 9,1 voor inhoud, trainers, organisatie en contact. Met onze 
positieve invalshoek halen wij de schatten in uw OR en uzelf naar boven. Dat geeft 
energie. 

Uw OR leert meer door onze interactieve en afwisselende werkvormen. Wij  
behandelen kort de theorie en brengen deze daarna meteen in de praktijk met een 
oefening of een spel. Waar mogelijk gaan we naar buiten. Het bos in of het forteiland 
op. Uw ondernemingsraad heeft samen leuke dagen op bijzondere locaties én gaat 
naar huis met concrete inzichten en afspraken.

U bent van harte welkom!



OR-trainingen ervaren ondernemingsraad 2020

Samenwerken in de OR
Haal meer uit de OR met deze actieve en verfrissende training. Ontdek ieders 
kwaliteiten en vertaal ze naar de samenwerking in de praktijk. De OR verdiept 
zijn kennis en vaardigheden. Uw OR krijgt een nieuwe impuls.

Samenwerken aan invloed
Krijg meer invloed op de besluitvorming met deze praktijkgerichte training. De 
OR beter leert omgaan met het politieke krachtenveld én met de bestuurder. 
Zo bereikt uw ondernemingsraad meer voor de medewerkers.

Win-win onderhandelen
Bereik meer met win-win onderhandelen volgens de Harvardmethode. De 
achterban achterhaalt de belangen van de bestuurder, bedenkt creatieve op-
lossingen en ‘maakt de koek groter’. Nu met onze nieuwe game ‘De Verhuizing’. 

Presenteren en profileren van de OR
Leer presenteren zoals Steve Jobs. De OR bepaalt zijn belangrijkste bood-
schappen en maakt een communicatieplan. De OR oefent met eigen praktijk-
cases om zich beter te presenteren en te profileren. 

Competentieontwikkeling voor de OR
Word effectiever door structureel competenties te ontwikkelen. De OR traint 
competenties als besluitvaardigheid, omgevingsbewustzijn, onderhandelen, 
profileren, projectmatig werken en overtuigen.

Vernieuwing van de medezeggenschap
Leer van ervaringen van andere ondernemingsraden en kies een model voor 
vernieuwing. De OR maakt een plan om medewerkers daadwerkelijk te betrek-
ken bij de besluitvorming.

Samenwerken aan een reorganisatie
Leer professioneel te adviseren over een reorganisatie. De OR bespreekt hoe 
hij zoveel mogelijk invloed krijgt op een reorganisatie. Behaal het maximale 
resultaat voor de medewerkers met deze praktijkgerichte training.

Open inschrijvingen OR-cursussen 2020

OR-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. 

OR-Basiscursus WOR ‘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.

OR-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.




