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Rendement organiseert 

OR-scholingen 
op maat
• Wat u wilt • Waar u wilt • Wanneer u wilt

Waar haalt uw OR 
de benodigde kennis 

vandaan als er 
belangrijke 

beslissingen moeten 
worden genomen?

Prijzen OR-scholing op maat

€ 1.950 voor 1 dag (2 dagdelen)

€ 3.450 voor 2 dagen (4 dagdelen)

€ 800 voor een extra dagdeel (ochtend, 

middag of avond)

Prijzen zijn exclusief BTW, locatie, catering en 

eventuele (voor)overnachting voor deelnemers 

en/of docent.

Breng het kennisniveau 
van de complete OR op 
een hoger niveau

Kijk op 
www.rendementco.nl/oropmaat 

voor meer informatie

Maak snel een 
afspraak om in overleg 
een maatwerktraining
voor uw OR
samen te stellen

Interesse in een maatwerktraining voor 

uw OR? Ga dan naar 

www.rendementco.nl/oropmaat 

of bel (010) 224 80 05 en vraag een 

offerte aan. Naar aanleiding van uw 

aanvraag neemt één van onze docenten 

contact met u op voor een persoonlijk 

kennismakingsgesprek. Op basis van 

dit voorgesprek stelt de docent een 

programma voor u samen dat geheel 

op uw wensen is afgestemd. Wanneer 

u akkoord bent met het programma, 

wordt de training in overleg ingepland. 

Uiteraard wordt de training gegeven 

door dezelfde docent die ook het 

voorgesprek heeft gevoerd. Daarnaast 

zorgen wij voor het cursusmateriaal. Na 

afl oop ontvangt u van de docent een 

verslag van de training en krijgen alle 

cursisten een certifi caat van deelname.
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Soms heeft een OR gewoon wat 
  méér kennis nodig...

Reorganisatie

Wetswijzigingen

Een compleet nieuwe OR

Cao-onderhandelingen

Bezuinigingen

Een OR-scholing op maat van Rendement: • Wat u wilt • Waar u wilt • Wanneer u wilt: www.rendementco.nl/oropmaat

Lid zijn van een ondernemingsraad brengt een grote verantwoordelijkheid met 

zich mee. Uw collega’s verwachten immers dat u voor hen in de bres springt 

en hun belangen zo goed mogelijk behartigt. Dat vraagt van u een fl inke dosis 

praktische en theoretische kennis. 

Er zijn echter complexe situaties denkbaar waarbij de doorsnee-kennis van een 

OR tekort schiet. Denk maar eens aan ingrijpende reorganisaties, een bedrijfs-

verhuizing of veranderende wetgeving met verstrekkende gevolgen voor een 

bepaalde bedrijfstak. In zulke gevallen kan een OR-scholing op maat voor de 

complete OR een oplossing zijn. 

De inhoud van zo’n training wordt volledig op maat gemaakt: er wordt een 

docent gezocht die bekend is met de problematiek van uw vraagstelling en ver-

volgens stelt de docent naar aanleiding van een persoonlijk voorgesprek het 

lesprogramma samen.

Natuurlijk, er zijn tal van OR-trainingen over tal van onderwerpen, maar in be-

paalde gevallen kan een maatwerkaanpak veel effi ciënter zijn. Bovendien is 

maatwerkscholing in verhouding een stuk goedkoper dan wanneer de OR-leden 

zich opgeven voor een OR-training met een open inschrijving. Vraag een offerte 

aan via www.rendementco.nl/oropmaat en ontdek wat uw voordeel is.


