Samen werken met de WOR
Verfrissende cursus WOR en onderhandelen
voor ondernemingsraden
Stoomcursus WOR
Leer samen de WOR meer benutten
Krijg meer gedaan door win-win onderhandelen
Speel als team het spel met de bestuurder

Samen werken met de WOR
De OR-cursus ‘Samen werken met de WOR’ stoomt de ondernemingsraad klaar voor een gelijkwaardige samenwerking
met de bestuurder. Daarvoor is kennis van de juridische spelregels nodig. Belangrijker nog is om de wet handig te
kunnen benutten en om slim te onderhandelen. In deze cursus speelt de OR samen het spel. Want resultaten boeken
als OR is teamwork.

Samen werken met de WOR

Dag 2

De WOR is gortdroog. Daarom hebben de meeste
OR-leden gezonde tegenzin om zich er in te verdiepen. Wij
merken dat ondernemingsraden daardoor soms te weinig
gebruik maken van hun rechten. Na een stoomcursus
WOR, toetst de OR in deze cursus de eigen onderwerpen
en situaties direct aan de wet. De OR bepaalt samen welk
spel er moet worden gespeeld en hoe. Niet met de botte
bijl, maar vaardig en effectief. In deze tweedaagse
OR-cursus leert u om, met kennis van de wet, meer
gedaan te krijgen bij de bestuurder.

Onderhandelspel om ieders talenten te ontdekken

Dag 1
Stoomcursus WOR (1 uur)
Praktijk toetsen aan de WOR
WOR-quiz ‘Don’t mention de WOR’
De WOR meer benutten

Win-win onderhandelen (Harvard-methode)
Eigen belangen en belangen bestuurder in kaart brengen

Graag maken wij voor u een programma op maat. De
cursus kan op twee achtereenvolgende dagen worden
gevolgd of op twee losse dagen. U kunt ook de eerste en
tweede dag apart volgen.

OR-Spel: ‘Sociaal Plan’, ‘De Fusie’ of ‘Wijziging arbeidsvoorwaarden’

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 06 269 616 59 of
info@schateiland.com.

Over Schateiland

Onze OR-trainer

Schateiland is een trainingsbureau dat uitgaat van ieders
kwaliteiten en van teamwork. Wij zijn ervan overtuigd dat
de ondernemingsraad meer bereikt als iedereen er optimaal aan kan bijdragen. Onze cursussen zijn dynamisch,
laagdrempelig en praktijkgericht. Wij zorgen ervoor dat de
cursus niet alleen leerzaam is, maar ook leuk.
Schateiland werkt op unieke eilanden en bijzondere locaties. U bent van harte welkom op onze eilanden bij Leiden
of IJmuiden. Zijn deze eilanden te ver rijden dan zoeken wij
met u graag naar een bijzondere locatie bij u in de buurt.

Walter Landwier is jurist en communicatiewetenschapper.
Hij heeft als arbeidsrechtadvocaat bij DLA Piper
geadviseerd over ondernemingsraden en is zelf OR-lid
geweest. Bij KPN heeft hij enige jaren gewerkt als leidinggevende. In 2005 richtte hij Schateiland op met Marieke
van Maanen (oud GITP-trainer). Walters kracht ligt in
het vertalen van regels naar de praktijk. Hij zorgt er voor
dat de OR relevante kennis opdoet en een concreet plan
maakt.
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