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Programma	  CMHF-‐training	  21	  en	  22	  november	  2012:	  
OR-‐werk	  in	  verandering	  

Conferentiecentrum	  Kaap	  Doorn,	  Postweg	  9,	  3941	  KA	  	  Doorn	  
	  
	  

	  
Intro	  

Overheidsorganisaties	  veranderen	  evenals	  organisaties	  in	  het	  bedrijfsleven,	  gezondheidszorg	  
en	  de	  publieke	  sector	  sneller	  maar	  vooral	  ook	  anders	  dan	  voorheen.	  Dit	  als	  gevolg	  van:	  
§ maatschappelijke	  en	  technologische	  ontwikkelingen	  
§ nieuwe	  inzichten	  en	  opvattingen	  over	  het	  organiseren	  van	  bedrijfsprocessen,	  het	  besturen	  

en	  het	  ontwikkelen	  van	  organisaties	  
§ veranderende	  onderlinge	  verhoudingen	  als	  gevolg	  van	  individualisering,	  diversiteit,	  

mondialisering,	  wet-‐	  en	  regelgeving.	  
	  
Wordt	  het	  OR	  werk	  daardoor	  juist	  uitdagender	  en	  leuker	  of	  levert	  de	  toenemende	  variëteit	  
(complexiteit	  én	  interafhankelijkheid)	  van	  het	  OR	  werk	  mogelijk	  frustraties	  en	  stress	  op,	  die	  de	  
interesse	  voor	  OR	  werk	  bij	  (potentiële)	  OR	  leden	  en	  hun	  achterbannen	  langzaamaan	  doet	  
afnemen?	  
	  
Voor	  OR	  leden	  die	  het	  nuttig	  en/of	  boeiend	  vinden	  om	  samen	  met	  collega's	  van	  andere	  
ondernemingsraden	  te	  reflecteren	  op	  de	  veranderende	  context	  van	  het	  OR	  werk	  en	  op	  de	  
betekenis	  daarvan	  voor	  de	  eigen	  ontwikkeling	  als	  OR	  lid,	  biedt	  deze	  tweedaagse	  training	  een	  
uitstekende	  gelegenheid.	  
	  
Werkwijze	  

De	  tweedaagse	  training	  'OR	  werk	  in	  verandering'	  kent	  een	  interactieve	  aanpak:	  het	  zelfinzicht	  
en	  het	  omgevingsbewustzijn	  worden	  vergroot	  met	  behulp	  van	  quickscaninstrumenten,	  maar	  
ook	  de	  vaardigheden	  worden	  getraind	  om	  succesvol	  om	  te	  gaan	  met	  de	  toenemende	  variëteit	  
van	  het	  OR	  werk.	  Daarnaast	  biedt	  de	  training	  volop	  mogelijkheden	  om	  te	  leren	  van	  elkaars	  
ervaringen	  en	  kwaliteiten.	  	  
	  
Programma-‐inhoud	  

Woensdag	  21	  november	  2012:	  Eerste	  dag	  
§ Het	  verkennen	  van	  de	  veranderende	  context	  van	  het	  eigen	  OR	  werk:	  waarnemen	  van	  en	  

positioneren	  ten	  opzichte	  van	  de	  meest	  gehanteerde	  veranderingsstrategieën	  door	  
mensen	  en	  organisaties.	  

§ Het	  vaststellen	  van	  de	  eigen	  beïnvloedingsstijl;	  het	  leren	  onderkennen	  van	  de	  
beïnvloedingsstijl	  van	  anderen;	  het	  ontwikkelen	  van	  de	  eigen	  stijl	  ten	  behoeve	  van	  
vergroten	  van	  de	  persoonlijke	  effectiviteit	  in	  overleg	  en	  onderhandelingssituaties.	  
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Donderdag	  22	  november	  2012:	  Tweede	  dag	  
§ De	  kunst	  van	  het	  netwerken:	  het	  opstellen	  van	  een	  krachtenveldanalyse	  en	  het	  

ontwikkelen	  van	  vaardigheden	  om	  een	  effectief	  persoonlijk	  netwerk	  te	  creëren.	  	  
§ Zelfmanagement:	  hoe	  voer	  ik	  zelf	  de	  regie	  voor	  het	  maken	  en	  uitvoeren	  van	  plannen	  om	  

wensen	  te	  realiseren	  en	  doelen	  te	  bereiken?	  Het	  opstellen	  van	  een	  persoonlijk	  plan	  van	  
aanpak	  om	  de	  leerervaringen	  opgedaan	  in	  deze	  training	  vanaf	  'morgen'	  om	  te	  zetten	  in	  
bewust	  doeltreffend	  gedrag.	  	  

	  
	  
Time	  table	  

21	  november	  2012:	  
09.30	  -‐	  10.00	  uur	   Aankomst	  in	  Conferentiecentrum	  Kaap	  Doorn	  
10.00	  -‐	  12.30	  uur	   Ochtendsessie	  
12.30	  -‐	  14.00	  uur	   Lunchpauze	  
14.00	  -‐	  17.00	  uur	   Middagsessie	  
17.00	  -‐	  17.30	  uur	   Pauze	  met	  snack	  
17.30	  -‐	  19.30	  uur	   Avondsessie	  
19.30	  -‐	  20.00	  uur	   Aperitief	  
20.00	  uur	   	   Diner	  
	  
22	  november	  2012:	  
08.00	  -‐	  09.00	  uur	   Ontbijt	  
09.00	  -‐	  12.30	  uur	   Ochtendsessie	  
12.30	  -‐	  14.00	  uur	   Lunchpauze	  
14.00	  -‐	  16.00	  uur	   Middagsessie	  
16.00	  uur	   	   Vertrek	  
	  
Trainer	  

De	  training	  wordt	  verzorgd	  door	  dr.	  Peer	  Elshout	  van	  DamhuisElshoutVerschure,	  
organisatieadviseurs	  te	  's-‐Hertogenbosch	  (zie	  website	  www.damhuiselshoutverschure.nl).	  Als	  
organisatieadviseur	  en	  trainer	  heeft	  hij	  onder	  andere	  een	  rijke	  ervaring	  in	  het	  trainen	  van	  OR	  
leden	  en	  het	  begeleiden	  van	  ondernemingsraden.	  Zijn	  interesse	  gaat	  in	  het	  bijzonder	  uit	  naar	  
veranderings-‐	  en	  besturingsvraagstukken:	  het	  ontwikkelen	  van	  mens	  en	  organisatie	  is	  zijn	  
passie.	  	  
	  
	  


