Samenwerken aan invloed
Training voor ondernemingsraden
Meer invloed door gebruik ieders kwaliteiten
Leren omgaan met krachtenvelden organisatie
Vergadertijd efficiënter gebruiken
Trainen praktijkcases met acteurs of OR-game

Samenwerken aan invloed
Samenwerken aan invloed is een OR-training die uitgaat van ieders kwaliteiten en van teamwork.
Met Schateiland vindt u de ‘schatten’ in de OR. Die ‘schatten’ leert u te benutten om meer invloed te krijgen.
Zowel bij de bestuurders als bij de medewerkers.

Training Samenwerken aan invloed
Een OR werkt niet dagelijks samen. De leden van een OR
zijn vaak afkomstig van verschillende organisatieonderdelen.
Sommige OR-leden hebben al veel kennis en ervaring.
Anderen wat minder. Ook kan het werk- en denkniveau
verschillen. Wij zijn er daarom van overtuigd dat een
OR eerst aandacht moet besteden aan de samenwerking
vóórdat de OR meer invloed kan krijgen. Onze OR-training
bestaat daarom uit twee onderdelen: samenwerken en
invloed krijgen.
Dag 1: Samenwerken in de OR
Ontdekken van elkaars kwaliteiten en drijfveren.
Inzicht in en omgaan met de verschillende
communicatiestijlen.
Oefening effectief vergaderen en uitleg vergaderregels.
Besluiten nemen over onderwerpen als visie,
standpuntbepaling advies of instemming, taakverdeling.
Afspraken maken over samenwerking OR.

Programma op maat
Dag 2: Samenwerken aan invloed
In kaart brengen krachtenvelden organisatie.
Theorie en oefeningen over beïnvloeden van de omgeving.
Maatwerkonderwerpen: onderhandelen, communicatie
achterban, overleg met bestuurders.
Oefenen praktijkcases met trainingsacteurs of OR-game.

Over Schateiland
Schateiland is een trainingsbureau dat werkt op een uniek
eiland in de Kagerplassen, midden in de randstad. Uw OR
is te gast bij de kaasboerderij van boerin Roos en boer Jan.
Op hun kaasboerderij gaat het boerenleven gewoon door.
Met Schateiland ontdekt u de verborgen ‘schatten’ in de OR
om de samenwerking te verbeteren en daarmee de invloed
te vergroten. De trainingen van Schateiland zijn dynamisch,
laagdrempelig en praktijkgericht. Verder vinden wij het
belangrijk dat de training bijdraagt aan de sfeer in de OR.

Voorafgaand aan de training bespreken wij met de voorzitter
van de OR en/of een aantal OR-leden de precieze invulling
van het programma. Wij maken voor u een programma op
maat.
De training kan op twee achtereenvolgende dagen worden
gevolgd of op twee losse dagen. Verder kan de training
ook op andere locaties worden gegeven. Bijvoorbeeld op
een zelf gekozen locatie of op ons tweede Schateiland bij
IJmuiden.
Graag komen wij bij u langs voor een nadere toelichting.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 06 338 340 91 of
info@schateiland.com. Meer informatie over Schateiland
vindt u op www.schateiland.com.
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