
  MZ-inspiratOR 

Inhoud x Creativiteit in 1 dag voor de medezeggenschap 
 

Zijn jullie een actieve OR? En durven jullie dat ook aan andere medezeggenschapsraden te tonen? 

Combineren jullie de kennis over het bedrijf met de kunde van effectieve medezeggenschap? Zijn er 

in jullie team leden met onderhandelingsvaardigheden, debaters, ervaren adviesschrijvers, 

kennishouders van de toepassing van de WOR en zij die aantrekkelijk kunnen presenteren? Zijn jullie  

in staat een evenwichtig team van 5 OR-leden samen te stellen voor deelname aan MZ-inspiratOR?  

Laat je uitdagen op slimheid, snelheid, vaardigheid, talent, kennis, kunde en ervaring als OR. Kom 

naar de MZ-inspiratOR dag en ga de ‘strijd’ aan met meerdere sterke OR-teams uit heel Nederland. 

De combinatie van inhoud x creativiteit en daarop uitgedaagd worden geeft energie en leert je in 1 

dag nieuwe overleg en werkvormen en hoe je ze toepast in de OR. 

Wat ga je doen:  

 
 De passie, missie en visie van jullie bedrijf of OR in een creatieve werkvORm concreet maken. 

 Jullie teamkennis (o.a. WOR) wordt getest in twee rondes: 2-voOR-12  & Het Lagerhuis-debat. 

 X-factOR dwingt het team om talenten in elkaar te herkennen, te benoemen en in te zetten. 

 Je leert je mening geven, maar het oordeel aan anderen over te laten in het ‘Spinnenweb’. 
 Als team geef je aan het einde van de dag een flitsende presentatie in het Rad van fORtuin. 

Waar ga je dat doen?  
Deze creatieve trainingsdag vindt plaats in De Schildkamp te Asperen, in de Betuwe. De locatie is 

bereikbaar met OV. Een routebeschrijving ontvang je na inschrijving. 

Wie kunnen er mee doen? 
Het programma is geschikt voor alle medezeggenschapsvormen. Het is gebaseerd op de 

ondernemingsraad. Een cliëntenraad of een onderdeelcommissie van 5 personen zijn ook van harte 

welkom.  

Door wie is het bedacht? 
MZ-inspiratOR is ontsproten aan de gezamenlijke ideeën van 5  MZ-professionals. Het uitgangspunt 

om van elkaars talenten gebruik te maken is de basis van deze samenwerking en komt op dezelfde 

manier terug in de hele dag. Meer informatie over de trainers vind je op pagina 2. 

Hoe schrijf ik me in? 
De kosten voor deze dag bedragen € 950,- voor een team van vijf personen, inclusief een luxe lunch. 

Een afsluitende barbecue is optioneel. Inschrijven kan via de website van  www.danellazuidema.nl  

http://www.danellazuidema.nl/


Corrie van Veggel  

Ik heb 14 jaar ervaring als trainer, adviseur en coach voor m.n. 

ondernemingsraden. Ik ben betrokken, veelzijdig en altijd gericht op concrete 

resultaten om méér-waarde uit de medezeggenschap te halen en doe dat 

graag op een creatieve manier.  

 www.vanveggeladvies.nl   //  info@vanveggeladvies.nl // 06 – 4530 6056 

Dik Sanders  

Ik ben sinds 2000 trainer, coach en adviseur in het bedrijfsleven en de sport. 

De laatste 7 jaar heb ik me gespecialiseerd in OR trainingen en sinds 

september 2011 doe ik dit als zelfstandig ondernemer vanuit mijn eigen 

bureau DWS Training | Resultaat door DOEN.  

www.dwstraining.nl  // info@dwstraining.nl  // 06 – 5160 9804 

Danella Zuidema  

Ik ben psycholoog en veelzijdig trainer voor ondernemingsraden. Voorheen 

werkte ik bij diverse opleidingsbureaus en vanaf 2011 als zelfstandig 

professional.  

  www.danellazuidema.nl  //  danella.zuidema@xs4all.nl  //  06 – 1455 2895 

JOhan Berends  

Ik ben een OR-coach in hart en nieren. Hou van uitdaging en uitdagen. 
Gebruik creatieve werkvormen waardoor de inhoud beter beklijft en de 
manier van verwerken prettig is. Adviseer Medezeggenschap en 
Bestuurders over fusies, overnames en reorganisaties.  
 
www.metamorfase.nl // johan@metamorfase.nl // 06 – 8356 1829 

 

Servaas Beunk  

Ik ben nu zo’n 10 jaar OR-trainer. Zie medezeggenschap als een belangrijk 

spel, waarvan de spelregels wel  beschreven staan, maar steeds weer 

moeten worden getoetst aan de eigen situatie. Ik ga uit van mogelijkheden, 

niet van moeilijkheden. ‘Beren op de weg moet je knuffelen’. 

www.denieuwegrens.nl  // info@denieuwegrens.nl // 06 – 4615 1597 

Willen jullie de OR zijn die als eerste aan deze vernieuwde opzet 

meedoet? Meld je dan nu snel aan voor de draaidag op 27 juni 2013.  

Om een datum in het najaar vastleggen voor je eigen OR, bel ons even! 
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