
Een nieuw blikveld
Corona houdt de gemoederen bezig. Ook binnen de OR. 
Wat betekent het coronavraagstuk voor ons bedrijf? Wat 
vinden we belangrijk als OR? Waar moeten we op letten? 
Zijn de voorgestelde maatregelen vanuit directiezijde wer
kelijk een gevolg van de huidige situatie, of wordt corona 
als excuus gebruikt om impopulaire maatregelen door te 
voeren? Gelden de voorgestelde maatregelen alleen voor 
het coronatijdperk of zijn ze blijvend? Hoe neem je als OR 
een positie in? We nemen je mee om antwoord te zoeken 
op bovenstaande vraagstukken.

Opbrengst van de dag
 L Je krijgt zicht op je eigen coronavraagstuk, waarbij 

je het vraagstuk hebt verkend en handvatten hebt 
gekregen hoe dit vraagstuk bespreekbaar te maken.

 L Je leert hoe je een standpunt kunt innemen en op 
welke manier je de achterban kunt betrekken bij jullie 
vraagstuk.

 L Hoe je samen een insteek kunt kiezen voor het overleg 
met de bestuurder en hoe je belangrijke aandachts
punten bespreekbaar maakt.

 L Je weet hoe je een plan van aanpak opstelt met daarbij 
werkafspraken en hoe je kunt omgaan met het eigen 
coronavraagstuk.

Hoe is de themadag opgebouwd?
De themadag bestaat uit de volgende onderdelen: 
Analyse: hoe kom je erachter wat er aan de hand is?
Overleg: welke vaardigheden zet je in voor het overleg?
Achterban: betrekken ja of nee en hoe?
Acties: met een todolist naar huis.

Hoe de dag verloopt
We starten met een gezamenlijke aftrap, een checkin en 
een verkenning op het thema. We reiken hiervoor enkele 
methodieken aan die behulpzaam zijn bij het verkennen 
van het vraagstuk. Hierna zijn er drie rondes met work
shops waarin je vaardigheden opdoet in het kader van jullie 
vraagstuk.

Voor wie is deze themadag interessant?
Als je als OR een tussenbalans wilt opmaken en een nieu
we focus wilt aanbrengen aan de hand van jullie vraagstuk. 
Als je een actieplan wilt opstellen voor de komende tijd en 
wilt denken vanuit kansen. Als je het fijn vindt om ervarin
gen uit te wisselen met collega ORleden, en als je wil 
leren van deze ongewisse tijd.

Over de trainers
Arianne Simons, Marjan van Kaathoven en Wim van  
Santbrink zijn ervaren medezeggenschapstrainers en 
organiseren deze dag samen, zodat ondernemingsraden 
klaar zijn voor de komende tijd. 

Meer informatie en aanmelden
De themadag vindt plaats op 29 september en op  
30 november van 10.00 tot 16.00 uur op een mooie plek  
in het oosten van het land en met werkvormen die recht 
doen aan de anderhalvemetersamenleving. 

Voor meer informatie of aanmelden, stuur een email  
naar arianne@ariannesimons.nl onder vermelding van 
‘themadag ORleden’. De kosten voor deze themadag zijn  
€ 275, per persoon inclusief lunch, exclusief btw.

Samen focus bepalen  
bij coronavraagstukken
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Wat is de impact van het coronavirus op jullie organisatie en op 
de ondernemingsraad? Na maanden van thuis werken en sturing 
geven aan complexe vraagstukken die spelen? Wat zijn de aan
dachtspunten voor de OR? Tijd om de tussenbalans op te maken. 
Sluit aan tijdens deze themadag speciaal voor ORleden.

Een themadag voor OR-leden op 29 september en 30 november


