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Het kán:
uw OR-jaarverslag in één dag!

www.orjaarverslag.nl

Opgeven voor deze training kan met het formulier op de achterzijde of via www.orjaarverslag.nl

Binnenkort is het weer zover. Uw OR moet dan weer verplicht het OR-jaar-

verslag maken. Een jaarlijks terugkerend en tijdrovend karwei. Rendement 

helpt u hierbij met de eendaagse training ‘OR-jaarverslag in één dag’. 

Uw eigen jaarverslag

In een dag leert u hoe u een aantrekkelijk en inhoudelijk goed OR-jaar-

verslag in elkaar zet. Ervaren OR-adviseurs begeleiden u in kleine groepen 

bij het schrijven van uw eigen jaarverslag. En met behulp van praktische 

checklists en schrijfwijzers gaat u aan het eind van de dag met een eigen 

conceptjaarverslag de deur uit. 

Direct te gebruiken

Na deze studiedag legt u de gemaakte concepttekst op tafel om deze met 

de voltallige OR te bespreken en eventueel onderdelen in te korten of uit 

te breiden. En voor de presentatie krijgt u kant-en-klare formats mee. Al-

lemaal heel praktisch en direct te gebruiken in uw ondernemingsraad, zoals 

u van Rendement gewend bent. 

Data en locaties:

Dinsdag 18 maart 2014 Zwolle

Donderdag 20 maart 2014 Eindhoven

Donderdag 25 maart 2014 Rotterdam

Dinsdag 8 april 2014 Utrecht

Rendement organiseert ook nog:
27 april 2014 OR Startersdag
15 april 2014 OR Gevorderdendag
20 mei 2014 Nat. OR Congres
19 juni 2014 OR Startersdag
(allemaal in Utrecht)



Aanmelden kan ook per fax: (010) 243 90 28
of via www.orjaarverslag.nl 

Dit formulier kunt u portvrij retourneren aan: 
Rendement Uitgeverij BV,  Antwoordnummer 30221, 3030 VB Rotterdam. Y1113ORJV

 Ik wil snel een aantrekkelijk en inhoudelijk goed OR-jaarverslag in elkaar 
 zetten en meld mij dus aan voor de training ‘OR-jaarverslag in één dag’ 
 op dinsdag 18 maart 2014 in Zwolle op donderdag 20 maart 2014 in Eindhoven
 op donderdag 25 maart 2014 in Rotterdam op dinsdag 8 april 2014 in Utrecht 

 Omdat ik lezer ben van één van de vakbladen van Rendement krijg ik e 100 korting en betaal e 525.
 Ik ben Premium-abonnee en daarom krijg ik e 130 korting en betaal slechts e 495.
 Ik ben geen abonnee van Rendement en betaal zodoende e 625.
 Ik neem ook ........... collega’s mee, die elk e 180 korting krijgen en slechts e 445 p.p. betalen!
 Elke vierde deelnemer van dezelfde organisatie betaalt slechts e 195 p.p.!

Naam organisatie

Afdeling

Naam 1e deelnemer  m/v

E-mailadres

Naam 2e deelnemer  m/v (€ 150 korting!)

E-mailadres

Naam 3e deelnemer  m/v (€ 150 korting!)

E-mailadres

Naam 4e deelnemer  m/v (€ 400 korting!)

E-mailadres

Postadres

Postcode    Plaats

Telefoon

Datum        Handtekening

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betaling geschiedt voorafgaand 
aan de studiedag. Annuleren kan kosteloos tot vier weken voor 
aanvang van de studiedag. U kunt uw plaats altijd door een 
vervanger laten innemen.
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