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Basistraining Ondernemingsraad

Inleiding
U heeft zich verkiesbaar gesteld voor de ondernemingsraad, omdat u betrokken
bent bij uw organisatie. U bent gekozen en als kersvers OR-lid dringt langzaam
het besef tot u door, dat u nog aardig wat moet bijleren.
Met de Basistraining Ondernemingsraad wordt u snel klaargestoomd voor uw
rol binnen de ondernemingsraad.

CEES Traint & Ontwikkelt
De dienstverlening van CEES:
•
•
•

Vanuit Ondernemersgedachte
Vanuit HR-gedachte
Vanuit Organisatiegedachte

Inhoud van de training
In hoofdlijnen zal gedurende de cursusdagen aandacht besteed worden aan:
• De OR in de onderneming: wat houdt medezeggenschap in?
• Van toepassing zijnde wetgeving
• De onderdelen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
• Informatie-, Initiatief-, Advies- en instemmingsrecht: inhoud en 		
procedure
• Ervaringen van een OR-bestuurder uit de praktijk
• De OR en de achterban		
• De OR als team: kernkwaliteiten van het team		
• Werkmodel voor OR-werk					
• OR en samenwerking met de bestuurder
• Hoe kom je tot werkafspraken binnen de OR		
De noodzakelijke basiskennis zal vergaard worden, waarbij er ook veel aandacht
is voor de ervaringen uit de praktijk.

Werkwijze, kosten en locatie
Er wordt veel noodzakelijke basisinformatie gedeeld, maar de opzet van de
cursus nodigt uit tot veel interactie. De cursus bestaat uit 3 dagdelen.
De kosten bedragen € 650,00. Minimale deelname aan de training: 4 personen.
Trainingslocatie is onze locatie in Valkenburg aan de Geul.

Kwalitatief
Hoog
leerrendement

Prijzen zijn per persoon excl. BTW, maar inclusief materiaal, koffie, frisdrank en lunch
(dagprogramma). Alle trainingen zijn ook in-house mogelijk.

Kijk op onze website voor de cursus data en het volledig trainingsaanbod:
www.ceesonline.com.
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Meer ervaren ondernemingsraadsleden die behoefte hebben aan opfrissing
van hun kennis zijn natuurlijk ook van harte welkom.

