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Het DB op koers 
 

 
 

 
DB-training: ‘Hoe de OR optimaal ondersteunen’ 
 
Tijdens deze training leggen we een goede basis voor het Dagelijks Bestuur van de OR om op een 
enthousiaste en effectieve wijze de OR op maat te ondersteunen. Doelstelling van de training is om de 
DB-leden toe te rusten hoe op een effectieve manier vorm te geven aan de rol die het DB heeft. 
 
Dag 1 staat in het teken van leiderschap, effectieve werkwijze van de OR en procesbegeleiding. 
Dag 2 behandelen we de teamontwikkeling van de OR, de communicatie tussen DB en bestuurder, de 
rol van het DB bij het behandelen van stukken. 
 
 
Inhoud programma dag 1 
 

Onderwerp Leiderschap 
  
Doel Eigen LINK profielen vaststellen 

Inzicht krijgen in de theorie van situationeel leiderschap en de 
vertaling hiervan naar de praktijk 
Handreikingen hoe leiding te geven aan de AS 
Handreikingen voor het leiden van vergaderingen. 

Werkwijze Je maakt kennis met het LINK profiel. Het LINK profiel geeft inzicht 
in je communicatiestijl, kwaliteiten en valkuilen. Middels diverse 
werkvormen leer je de verschillende profielen herkennen in de 
praktijk. Je krijgt inzicht in op welke wijze je het beste kan 
aansluiten op de communicatiestijl van de andere OR-leden. Met 
de opgedane kennis ga je aan de slag met situationeel 
leiderschap. Je leert vorm-geven aan het leiderschap aan de 
verschillende OR-leden. Niet alleen tijdens de vergadering maar 
ook bij het werken met commissies, themagroepen of scrumteams. 
En deze methodiek komt je ook van pas als leidinggevende van de 
ambtelijk secretaris. 

Voorbereiding Invulling van het online LINK assessment 
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Onderwerp Werkwijze OR 
  
Doel Aansluiten werkwijze OR bij de werkwijze van de organisatie 

Effectief inzetten kwaliteiten OR-leden en faciliteiten van de OR 
Kennismaken met Scrummen 

Werkwijze Binnen veel organisaties spelen er belangrijke ontwikkelingen op 
het gebied van het vormgeven van beleid. Bestuurders spreken 
over ‘de stip aan de horizon’ en geven steeds vaker op een 
organische wijze vorm aan hun veranderprocessen. Als OR wordt 
het soms ingewikkelder om het medezeggenschapsproces goed 
vorm te geven binnen deze trajecten. We nemen de 
ontwikkelingen met elkaar door en bespreken op welke wijze de 
OR zijn werkwijze daarop kan aansluiten. Waarbij we een kijkje 
nemen in het werken met Scrum. Hierbij maken we de vertaalslag 
naar de OR. 

Voorbereiding Eigen ervaringen inventariseren. 
 
 
 

Onderwerp Procesbegeleiding/groepsdynamiek 
  
Doel Inzicht verkrijgen in groepsontwikkeling 

Handvatten aanreiken om invloed uit te oefenen op het 
groepsproces van de OR. 

Werkwijze Middels verschillende werkvormen nemen we processen in 
groepsontwikkeling door. Aan de hand van casuïstiek bespreken 
we met elkaar op welke wijze je als DB invloed kunt uitoefenen op 
de groepsprocessen om tot een effectievere samenwerking te 
komen.  

Voorbereiding Eigen ervaringen inventariseren. 
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Inhoud programma dag 2 
 
 

Onderwerp Teamontwikkeling 
  
Doel Link toepassen binnen de OR 

Inzicht in de fasen van teamontwikkeling 
Cirkel van verandering 

Werkwijze Naar aanleiding van de besproken theorie van dag 1 bespreken 
we de casuïstiek uit jullie praktijk. We nemen een kijkje in de LINK 
opstelling uit jullie OR en bespreken welke interventies je in de 
eigen praktijk hebt ingezet in het groepsproces. Waarna we jullie 
vaardigheden verder aanscherpen. Hierbij staan we ook stil bij hoe 
het DB veranderingen effectief in de OR kan introduceren en hoe 
hierbij om te gaan met weerstanden vanuit de OR. 

Voorbereiding LINK profielen teamleden inschatten, geoefend met de theorie van 
dag 1. 

 
 

Onderwerp Contact met de bestuurder/HR 
  
Doel Functie en invulling agendaoverleg helder krijgen 

Voorbereiding OV’s en artikel 24 overleg inzichtelijk maken 
Inzicht krijgen in LINK profiel bestuurder, OR en positie DB 

Werkwijze We gaat praktische aan de slag de voorbereidingen op de 
verschillende vergaderingen. Hoe bereid je de stukken voor die 
worden besproken tijdens de vergadering, hoe zorg je ervoor dat 
de stukken effectief worden besproken. We nemen verschillende 
praktische tips met elkaar door waarna jullie gaan oefenen met het 
voorzitten van de vergadering.  

Voorbereiding Nadenken welke vragen je hebt/welke cases je in wilt brengen. 
 
 
 

Onderwerp Rol DB bij het behandelen van stukken 
  
Doel In staat zijn de BOB-methodiek te hanteren 

Handvatten aangereikt krijgen hoe behandeling stukken voor te 
bereiden 
Kennis maken met verschillende modellen en deze toe kunnen 
passen. 

Werkwijze Aan de hand van het BOB model behandelen en oefenen we met 
verschillende analysemodellen die stukken overzichtelijk maken en 
de OR ondersteunen om tot concrete punten te komen.  

Voorbereiding Nadenken welke vragen je hebt/welke cases je in wilt brengen. 
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Praktische informatie 
 
Trainingsdata    Dag 1 vrijdag 23 februari 2018 
     Dag 2 vrijdag 23 maart 2018 
 
     Dag 1 vrijdag 9 november 2018 
     Dag 2 vrijdag 30 november 2018 
 
Dagindeling    09.15 uur Inloop (koffie en thee staan klaar) 
     09.30 uur Start training 
     12.30 uur Lunch 
     13.30 uur Vervolg training 
     16.30 uur Afronding training 
 
Locatie     Vergaderruimte Park de Stadshoeve 
     Oude Wetering 13, Zwolle 
     (Adres voor parkeren: Arendshortslaan 22) 
     www.parkdestadshoeve.nl 
 
Kosten     Deelname aan beide trainingsdagen € 660,00 
     Bij deelname van twee of meer OR-leden per OR   
     geldt een korting van 10% op bovengenoemde tarieven. 
 
Bij kosten inbegrepen   Digitaal LINK assessment 

Trainingsbegeleiding 
     Cursusmateriaal 
     Verblijfskosten (lunch, koffie/thee). 
 
Aanmelding     info@margohendrikstc.nl 
     info@oosterhoornmz.nl 
 
 
Trainers De training wordt verzorgd door Margo Hendriks en Corry 

Oosterhoorn 
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Margo Hendriks 
 

 
 
 
 
Margo Hendriks is trainers/ adviseur 
medezeggenschap. Daarnaast werkt zij als 
coach/ technisch voorzitter binnen de 
medezeggenschap. Ze inspireert en 
stimuleert OR-en een ijzersterke en 
ondernemende OR te worden door op een 
strategische wijze medezeggenschap in de 
organisatie vorm te geven. 
 
www.margohenrikstc.nl 

05 511 618 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corry Oosterhoorn 
 

 
 
Corry is als trainer/adviseur/publicist 
medezeggenschap actief. Zij simuleert de 
OR-leden hun eigen verantwoordelijkheid 
te nemen en vanuit een actieve en 
positieve houding en met lef vorm te geven 
aan  ondernemende medezeggenschap.  
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