Ontwikkelen OR-aanpak bij organisatieveranderingen
Meer grip op
veranderingen
Veranderingsprocessen
Fusies en reorganisaties zijn
aan de orde van de dag.
Met welke instrumenten kan
de OR zich een oordeel vormen
van de vitaliteit van de
organisatie? Hoe beoordeelt u
verandervoorstellen van het
management? Wanneer is
het verstandig om externe
deskundigen in te schakelen?
Met onze cursussen wordt
vanuit verschillende
invalshoeken ingegaan op
organisatieveranderingen.
Meer informatie vindt
u op www.atim.eu.
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Leergang

Cursus Ontwikkelen van OR-aanpak bij organisatieveranderingen
OR-aanpak bij organisatieveranderingen In veel organisaties zijn veranderings
processen aan de orde van de dag. Deels verlopen deze volgens vaste patronen.
Toch is het vaak lastig om er als OR grip op te krijgen. Dat geldt zeker wanneer de OR
zich afwachtend opstelt en enkel reageert op de voorstellen van de bestuurder. Door
als OR vooraf een visie te bepalen komt er richting in het behandelen van voorstellen.
Dat vergroot de effectiviteit van de ondernomen acties en daarmee de kans dat er
rekening met de OR wordt gehouden. In deze cursus leert u verschillende soorten
veranderingsprocessen herkennen. U wordt ondersteund bij het vooraf opstellen
van heldere eisen en wensen en het bepalen van een passende strategie.
Resultaat
• U heeft kennis opgedaan over veranderingsprocessen in een organisatie.
• U heeft kennis opgedaan over veranderingsstrategieën.
• U heeft uw inzicht vergroot in de rol en bijdrage van de medezeggenschap bij
organisatieveranderingen.
• U heeft een eigen visie op verandering trajecten ontwikkeld en weet hoe u deze
moet opstellen teneinde uw doelen en prioriteiten voor de toekomst te bepalen.
• U heeft de verworven kennis toegepast in de eigen situatie.
Werkwijze
Korte inleidingen afgewisseld met discussie en praktische oefeningen.
Competenties
Met deze cursus versterkt u de volgende competenties:
• vergroten van kennis van relevante omgevingsfactoren bij veranderingstrajecten
• beoordelingsvaardigheden
• strategische vaardigheden
Voor wie?
OR-leden van organisaties waar op termijn een reorganisatie of fusie wordt verwacht.
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Cursusinformatie
• Deze cursus duurt een dag.
• De cursus wordt tenminste eenmaal per half jaar aangeboden.
Zie de cursuskalender op www.atim.eu voor de data.
• Het onderwerp wordt ook incompany of als onderdeel binnen een maatwerkcursus aangeboden.
• De kosten voor deze cursus bedragen € 350 per persoon per dag (m.i.v. 1-1-2018: € 365).
Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Bas Dingjan,
bdingjan@atim.eu of telefoon 06 53 57 32 87.
Inschrijven
Inschrijven kan op www.atim.eu of door een e-mail te sturen naar info@atim.eu.
U kunt ook t elefonisch contact opnemen via 030 233 45 22.

Adviesbureau ATIM
Postbus 107, 3720 AC Bilthoven
telefoon 030 233 45 22
info@atim.eu
www.atim.eu

Bent u verhinderd op de geplande data? Laat het ons dan weten.
Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra cursus organiseren.

Het bureau voor goed overleg

