
       Maak je sterk(er) voor 
             je achterban! 

Rendement organiseert 
diverse praktijkgerichte 
opleidingen voor leden 

van de ondernemingsraad. 
Hiermee vergroot u 
uw kennis, blijft u 

op de hoogte van de 
actuele ontwikkelingen 

en verbetert u uw 
vaardigheden. Zo kunt u 
uw achterban nóg beter 

vertegenwoordigen!

OR Startersdag
Speciaal voor nieuwe OR-leden heeft Rendement de OR Starters-

dag ontwikkeld. Tijdens deze dag wordt u op de hoogte gebracht 

van alle activiteiten binnen de ondernemingsraad. 

OR Gevorderdendag
Als ervaren OR-lid  vervult u een sleutelrol binnen de onderne-

mingsraad, maar alleen met de juiste kennis geeft u het advies

waar uw ondernemingsraad haar doelen mee bereikt. 

Rendement helpt u hierbij met de OR Gevorderdendag. 

Neem als OR een actieve rol in en bepaal direct of 

indirect de koers van uw organisatie. 

OR op maat 
Rendement helpt u bij uw OR-werkzaamheden met maatwerkscholingen 

die geheel op de wensen van uw OR zijn afgestemd. Bovendien is 

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

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

en ontdek wat uw voordeel is. 
Meer info, data en locaties vindt u op: www.ordag.nl

Aanmelden voor een van deze praktijkgerichte OR-opleidingen? Gebruik het formulier op de achterzijde >>>

Digitale tips & tricks voor de OR
In één dag krijgt u zicht op alle tijdbesparende mogelijkheden die Microsoft Office u 

als OR-lid biedt. U krijgt adviezen hoe u een wervende PowerPoint-presentatie maakt 

en hoe u alles uit Word haalt. Daarnaast ontdekt u de vele 

mogelijkheden van Outlook. Al deze PC-kennis zorgt ervoor dat u 

als OR-lid optimaal functioneert in minder tijd. 

OR-jaarverslag in één dag
In een dag leert u hoe u een aantrekkelijk en inhoudelijk goed 

OR-jaarverslag 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.

NIEUW: OR & Reorganisatie
Tijdens de opleiding OR & Reorganisatie wordt inzicht gegeven in de arbeids-

rechtelijke kant van een reorganisatie en worden rechten en plichten van de 

OR én de werkgever tijdens een reorganisatie op een rij gezet, aangevuld met 

praktische tips.

NIEUW: OR & Arbeidsvoorwaarden
Tijdens de studiedag OR & Arbeidsvoorwaarden worden de wettelijke kaders 

van de meest voorkomende arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen en de 

mogelijkheid tot de eenzijdige wijziging daarvan besproken. U verkrijgt 

praktische kennis van regelgeving, zodat u als 

OR-lid instemmingsverzoeken zorgvuldig kunt 

beoordelen en alternatieven kunt aandragen. 



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

Dit formulier kunt u portvrij retourneren aan: 
Rendement Uitgeverij BV,  Antwoordnummer 30221, 3030 VB Rotterdam. 
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Ik maak mij sterk voor mijn achterban 
en meld mij hierbij aan voor:

Naam organisatie

Afdeling

Postadres

Postcode                                 Plaats

Telefoon

Naam 1e deelnemer m/v

E-mailadres

Naam 2e deelnemer m/v

E-mailadres

Naam 3e deelnemer  m/v 

E-mailadres

Naam 4e deelnemer  m/v 

E-mailadres

Datum                                    Handtekening

Kortingen:

Digitale tips & tricks voor de OR op donderdag 6 november 2014 in Utrecht 
OR & Arbeidsvoorwaarden op dinsdag 25 november 2014 in Utrecht 
OR & Reorganisatie op dinsdag 11 november 2014 in Utrecht
OR Gevorderdendag op donderdag 20 november 2014 in Utrecht 
OR-jaarverslag in één dag (de data voor 2015 worden in de 2e helft van 
2014 bekendgemaakt op 
www.orjaarverslag.nl)
OR op maat 
Vul onderstaand formulier in, zodat wij 
vrijblijvend contact met u kunnen 
opnemen om een OR-scholing op maat 
met u af te stemmen.
OR Startersdag 
op dinsdag 7 oktober 2014 in Utrecht
OR Startersdag 
op dinsdag 16 december 2014 in Utrecht

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. Kijk voor de complete algemene voorwaarden op www.rendement.nl/av.

De kosten voor deze OR-studiedagen bedragen € 625 
voor niet-abonnees. 
• Abonnees op één van de Rendement-edities krijgen 

een korting van € 100 en betalen slechts € 525. 
• Premium-abonnees krijgen een extra korting en 

betalen slechts € 495.
• De 2e en 3e collega van dezelfde organisatie betalen 

slechts € 445.
• Elke vierde deelnemer van dezelfde organisatie betaalt 

slechts € 195! 

Combinatiekorting
Voor slechts € 849 per persoon schrijft u zich in 
voor 3 OR-opleidingen! (exclusief OR op maat)


