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Gefeliciteerd!
Je bent verkozen als voorzitter van jouw OR. 
Je hebt er vast zin in, maar hebt mogelijk nog geen idee hoe je dit 
gaat aanpakken. Misschien ben je al langer voorzitter van de OR 
en wil je jouw vaardigheden bijspijkeren om zo de kwaliteit van het 
overleg te verhogen?

Dan is deze cursusdag vanuit Metamorfase, verzorgd door  
JOhan Berends, uitermate geschikt voor jou.

Toename van kennis en vaardigheden
Deze dag is er op gericht om iedere (vice-)voorzitter te voorzien van relevante 
kennis en praktische handvatten. In de training is er naast aandacht voor 
toename van kennis en vaardigheden ook ruim de gelegenheid om met de 
andere deelnemers ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 

Van elkaar leer je het meest! 
Juist de interactie in de groep met collega 
OR-voorzitters maakt deze cursus zo 
waardevol.

Interactie en trainingsacteur 
Om persoonlijke aandacht te garanderen 
is de groep niet groter dan 20 personen. 
Tevens vergroot dit de onderlinge 
uitwisseling van ervaringen. 
Ook wordt in de training gebruik gemaakt 
van een professionele trainingsacteur om 
de aangeleerde interventies direct uit te proberen. 
Van doen leer je toepassen!

Kosten en aanmelden
De kosten bedragen 365 euro vrij van btw.  
Dit is inclusief materialen, licentiekosten en lunch. Je ontvangt vooraf de 
instructie Breinvoorkeuren NBI® en de factuur voor deze trainingsdag. 
Abonnementhouders van WORonline.nl ontvangen 10% korting.

Aanmelden doe je door een mail te sturen aan: JOhan@metamorfase.nl

Scholing van en met 

JOhan Berends

Jarenlange werkervaring 
in het bedrijfsleven 
en specialisatie in de 
medezeggenschap. 
Zeer goed in staat om 
kennis, ervaringen, 
vaardigheden en 
praktijkcasussen met 
elkaar te verbinden.

Eerstvolgende datum vind je op de site: www.metamorfase.nl
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Beste Johan,

Dank voor de mooie 
inzichten die ik dankzij de 
cursus heb gekregen.
Ik worstelde al een tijdje 
met mijn rol en dit is echt 
een aanzet om zaken 
anders aan te pakken. Aan 
de hand van jouw slides 
heb ik mijn verbeterpunten 
besproken met de hele 
OR. Die begrijpen nu ook 
beter waarom ik ingrijp en 
accepteren het meer dan 
voorheen. 
Nogmaals dank.  

- FRITS

Beste Johan,

Ik heb de cursus 
voorzitter OR als zeer 
leerzaam ervaren. Ook 
de communicatie met de 
mededeelnemers was zeer 
nuttig. Het is opvallend dat 
het allemaal dezelfde types 
zijn, niet te bang om iets 
te zeggen. Daar hou ik wel 
van en het is nodig in een 
voorzittersfunctie.

Ik heb een aantal zaken al 
in de praktijk proberen te 
brengen en merk nu aan 
sommige reacties dat het 
werkt, zeker voor mijzelf.

Ook ben ik op jouw advies 
een gesprek aangegaan 
met de directeur. Dat was 
een goed gesprek met 
duidelijke concrete punten, 
mijn wensen werden direct 
opgepikt wat duidelijkheid 
geeft voor de gehele OR.

Kortom, de OR-voorzitters 
training is voor mij een zeer 
vruchtbare dag geweest.                   

- RICK

Reviews training

Technisch voorzitten

•   Hier staan we stil bij wat technisch voorzitten inhoudt, wat je wel of 
niet kunt doen in die rol. En welke interventies bestaan er en op welk 
moment zet je die in.

Organisatie-sensitiviteit

•    In dit onderdeel onderzoeken we wat organisatie-sensitiviteit 
eigenlijk is, wat dit betekent voor je rol als voorzitter van de OR.

Breinvoorkeuren

•    In dit onderdeel bespreken we de eigen Breinvoorkeurenprofielen, 
analyseren we profielen van OR-voorzitters (benchmark) en 
benoemen we de sterke punten en valkuilen. 

Regie op de vergadering

•    Voor dit onderdeel focussen we op het houden van regie, waarom is 
dit belangrijk, hoe doe je dit, wanneer pleeg je wel of geen interventie 
en hoe reguleer je emoties? 

Relaties

•    We sluiten af met de relaties waar je als OR-voorzitter mee te maken 
hebt. Zoals het Dagelijks Bestuur (steun verzamelen), de ambtelijk 
secretaris (aanvullend op het technisch voorzitten) en het instrueren 
van de Bestuurder en de OR-leden (hygiëne en effectief vergaderen 
bevorderen).
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