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BV&T opleiding & advies 
Training Medezeggenschap OR

Training Informatie
Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de
arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden en de organisatie door
werknemers. Dit kan op twee niveaus plaatsvinden:
Binnen de onderneming. In dit geval is er sprake van
medezeggenschap door een Ondernemingsraad (of eventueel
een Personeelsvergadering). 
Ondernemingsoverschrijdend. In dit geval is er sprake van
medezeggenschap door vakbonden.
Goede communicatie met de bestuurder is van essentieel
belang. Vragen, die een antwoord vergen zijn: Is de informatie
die de OR krijgt voldoende en is dit de OR ook voldoende
duidelijk? Wordt de OR tijdig bij de besluitvorming betrokken?
Hoe ga je eigenlijk om met formeel en informeel overleg? Hoe
bereidt de OR de overlegvergadering (strategisch) voor? Op
welke manier geeft de OR zijn advies vorm? Wanneer is het
indienen van een initiatiefvoorstel zinvol? En hoe informeert
de OR zijn achterban over het overleg met de bestuurder en
de behaalde resultaten?
Dit zijn vragen, die u bezig kunnen houden. BV&T verzorgt
praktische trainingen. U kiest voor ons als u de OR wilt
professionaliseren.
Medezeggenschap, dat doe je samen beter.

Programma
» Voorbereiding, Voorzitterschap
» Secretariaat,
» Samenwerken met dagelijks bestuur,
» Financien administratief,
» Arbobeleid, ziekteverzuim, conflicthantering,
» Coaching van dagelijks bestuur van
medezeggenschapsorganen,
» Dagdeel cursus over de WOR voor OR, 

Resultaat
Na deze boeiende en pakkende training heeft u inzicht
verkregen in bedrijfsvoeringsaspecten en
verbetermanagement, gezien vanuit het oogpunt WOR.
Tevens heeft u inzicht verkregen in methodes, opzet,
invoering en instandhouding van het
vertegenwoordigingsmodel. Het gevolg zal zijn een betere
motivatie, waardoor het rendement in uw onderneming
verhoogd zal worden en uw positie binnen de OR zich zal
verbeteren.

Maximaal resultaat
In de training Medezeggenschap OR 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 Medezeggenschap OR
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

1248,-

104,-

1 / 6

1352,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan u. Onze
trainer zal met u samenwerken om de Medezeggenschap OR
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.
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