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BV&T opleiding & advies 
Training OR Ondernemingsraad

Training Informatie
BV&T opleidingen verzorgt ook OR-trainingen. Daarbij kunnen
ook personeelsvertegenwoordigers (PVT), directieleden en
HR-professionals bij ons terecht voor een training, advies en
begeleiding. Wij hechten veel waarde aan het resultaat van de
trajecten die wij voor ondernemingsraden verzorgen. Om het
gewenste resultaat te garanderen kijken wij naar meer dan de
wettelijke kaders van medezeggenschap.

Groeit uw organisatie tot boven de vijftig medewerkers? Dan
is de OR wettelijk verplicht. Mocht u nog geen
ondernemingsraad hebben, dan kan BV&T het hele
oprichtingstraject voor u verzorgen. Dit kan variÃ«ren van
over de schouder meekijken tot het volledig uit handen nemen
van de oprichting. Onze focus ligt daarbij op het managen van
de verwachtingen van de OR-leden en het management. In
onze visie is dat cruciaal voor een goede start.

Wij staan uitgebreid stil bij de toekomstverwachtingen van de
organisatie, de branchespecifieke ontwikkelingen en de
verschillende componenten in het personeelsbeleid die
relevant kunnen zijn voor de ondernemingsraad en laten hier
de training/cursus op aansluiten. Hierdoor ontstaat er een zo
volledig mogelijk beeld van de organisatie, waardoor wij in
staat zijn een maatwerk training te ontwikkelen die bijdraagt
aan het succes van de ondernemingsraad of
medezeggenschapsraad (OR/MR).

Programma
» de plek voor de ondernemingsraad
» wet en de ondernemingsraad
» professionele medezeggenschap
» zicht krijgen op je positie als lid van de OR
» voorbereiden en voeren van overleg (met de bestuurder) 
» gespreksvaardigheden en -technieken
» aspecten van het OR-werk
» de juiste interactie
» werkafspraken interactie en praktische zaken
» vertaling naar eigen OR-situatie
» prioriteiten stellen
» de dagelijkse praktijk
» persoonlijk actieplan.

Resultaat
Daarbij heeft u geleerd om effectief te overleggen en goed
samen te werken. Ook is de kwaliteit van de
medezeggenschap in uw organisatie sterk verbeterd na het
volgen van deze training.

BV&T onderscheidt zich door op een creatieve manier mee te
werken aan de ontwikkeling van uw organisatie. Wij
onderzoeken welke vorm van medezeggenschap het beste bij
uw organisatie past. Vanzelfsprekend geven wij ook juridische
aanwijzingen en maken wij een stappenplan.

Daarnaast heeft iedere ondernemingsraad met verkiezingen
te maken. Voor de een is dit een hoop gedoe en voor de
ander een uitdaging om zoveel mogelijk mensen op de been
te krijgen. OR-verkiezingen zijn het moment om
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medezeggenschap weer eens onder de aandacht te brengen.
Hoe zorgt u ervoor dat iedereen gaat stemmen? Hoe zorgt u
ervoor dat voldoende kandidaten zich beschikbaar stellen?
Hoe interesseert u kandidaten? BV&T kan u ook helpen met
de (digitale) campagne en het stemmen, zodat iedereen
onafhankelijk en anoniem zijn stem uit kan brengen. Op deze
manier wordt het medezeggenschap weer eens onder de
aandacht gebracht. Maximaal resultaat

In de training OR Ondernemingsraad vormt ~maatwerk~
steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte oefeningen,
opdrachten en rollenspelen vormen de basis van al onze
trajecten. Door de unieke juiste match, sluit de onderwerpen
in de training direct aan bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor
behaalt u meer resultaat na de training. U zult de omgang met
de trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze Training OR Ondernemingsraad
bepalen wij met u het startniveau door middel van een
doelstellings of intake gesprek. Ook bespreken wij het
beoogde eindniveau met u. Tevens bestaat de mogelijkheid
om het niveau van een gehele afdeling of organisatie te laten
bepalen of functieprofielen te voorzien van kenniseisen.
Hiervoor heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:

*In-Company 1 groep:

Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:

Totaal:

Vraag nu uw online offerte aan.

altijd

1199,-

104,-

1 / 6

1303,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan u. Onze
trainer zal met u samenwerken om de OR Ondernemingsraad
in te zetten hoe, wanneer en waar u het nodig hebt. De
agenda wordt bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk
afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld: training,
gecombineerde leerontwerpen, training voor trainers,
onderzoeken (medewerker- tevredenheid) workshops,
coaching (persoonlijk of per team) en w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.nl

Mvrgr, Ingrid Boerman
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