Met plezier bieden wij je hierbij onze trainingen
voor de medezeggenschap aan. Wanneer je jezelf
wilt verdiepen in een specifiek onderwerp dan zijn
deze trainingen voor individuele deelname of voor
een afvaardiging van de OR geschikt. In de
trainingen komen zowel kennis als vaardigheden
aan bod. Daarbij bieden de trainingen je de
mogelijkheid om met én van deelnemers uit andere
organisaties te leren.
Bij Loof geloven wij in blended learning: gezamenlijk trainen onder begeleiding van een trainer,
aangevuld met e-learning. Een mix van verschillende leervormen, zodat het brein al voor de training
in de leerstand wordt gezet. Gemengd leren dus. Na de training blijft de e-learning module tien
weken beschikbaar. Zo kun je zelfstandig de stof teruglezen en herhalen.

Loof training en advies

trainingen medezeggenschap 2020
Voor startende OR-leden:
• Wegwijs in de WOR - In één dag krijg je inzicht in de
belangrijkste taken en bevoegdheden uit de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR).
• Basis medezeggenschap - Tijdens deze intensieve
tweedaagse training verwerf je, naast de WOR, praktische
kennis over de vele zaken die met het OR-werk te maken
hebben.

Wegwijs in de WOR
Bergen
Utrecht
3 februari
26 maart
11 mei
25 juni
14 september 29 oktober
7 december

Basis medezeggenschap
Bergen
Utrecht
3-4 februari
26-27 maart
11-12 mei
25-26 juni
14-15 september 29-30 oktober
7-8 december

Leergang voor het dagelijks bestuur van de OR:
• Basis op orde - Net gestart als voorzitter of secretaris?
Leer dan tijdens deze eendaagse training de grondbeginselen van het werk als dagelijks bestuur.
• Anders overleggen en beter besluiten - Meer
resultaat in minder tijd? Leer hoe het OR-team effectiever
werkt en hoe je samen duurzame besluiten neemt.
• Nieuwe medezeggenschap - Nieuwsgierig naar meer?
Leer hoe je de medezeggenschap op een moderne manier
kunt vormgeven.

Basis op orde
10 februari | Bergen
26 mei | Bergen
10 september | Bergen
17 november | Utrecht

Anders overleggen en
beter besluiten
9 april | Bergen
15 juni | Utrecht
26 oktober | Bergen
3 december | Utrecht

Nieuwe medezeggenschap
18 mei | Bergen
10 december | Utrecht

De prijzen zijn inclusief btw, per persoon en inclusief:
accommodatie
• trainingsmateriaal
in omgeving Bergen NH of Utrecht
e-learning module ter voorbereiding en
trainingsmateriaal
voor aanmelding en meer info
•
accommodatiekosten
aantal deelnemers
www.loofmedezeggenschap.nl
arrangement inclusief lunch
minimaal 6, maximaal 14
optioneel bij tweedaagse training: diner en overnachting
1, 1860circa
AA €Bergen
NH | 072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl
met ontbijt,
150,- p.p.
Loof training en advies | postbus
trainingskosten
eendaagse training: € 395,tweedaagse training: € 750,-

