
 

 

Eprom en PlanMen organiseren 6-10 en 17-11: 

Themabijeenkomst “Succesvolle OR: samen met de 
achterban”  

Stel, je bent OR-lid en je hebt van alles geprobeerd om de achterban te 
bereiken: extra nieuwsbrieven of een medewerkersonderzoek bijvoorbeeld. 
Toch heb je nog niet die verbinding met medewerkers kunnen maken die 
nodig is voor een succesvolle ondernemingsraad. Tijdens deze 
themabijeenkomst gaan we aan de slag met het maken van een waardevolle 
connectie tussen werk, medewerker en medezeggenschap. 

Eprom helpt ondernemingsraden bij het invoeren van resultaatgericht werken. 
De medezeggenschap wint aan invloed wanneer medewerkers als klanten 
worden benaderd, samen met de bestuurder eigen resultaten worden behaald 
en de overlegsituatie wordt ingericht vanuit een bedrijfskundige invalshoek. De 
werkwijze is eenvoudig maar planmatig: van een jaarplan maken, tot het  
consequent veranderingen toetsen aan de achterban en afsluiten met een 
jaarverslag. 

Tijdens deze themabijeenkomst staan we stil bij het verschil tussen 
betrokkenheid en samenwerking. Hoe zet je betrokkenheid van medewerkers 
om in samenwerken met de medewerkers? Wat heb je daarvoor nodig? We 
brengen de mogelijkheden in kaart met behulp van de resultaatgerichte 
werkwijze van Eprom en door van elkaar te leren. Een interactief programma 
dus met volop ruimte voor dialoog en aandacht voor jouw eigen OR! 

Resultaat 

Na de bijeenkomst ken je het verschil tussen betrokkenheid van en 
samenwerking met medewerkers en weet je daarmee je eigen OR meer 
succesvol te maken. 

Werkwijze 

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende programma-onderdelen aan bod: 

- Verkennen van de eigen leerdoelen 

- Introductie op resultaatgericht werken en vergroten van de 
samenwerking 

- Inzoomen op de eigen OR  

- Ruimte voor dialoog en leren van elkaar 



                                      

 

Voor wie 

 

De workshop is bedoeld voor OR-leden van alle bedrijfstakken. 

Data: 6 oktober en 17 november 2016 

Locatie: Kantoor Eprom, Willem Witsenplein 2 te Den Haag 

Tijd: 13.30 – 17.00 uur  

Kosten: speciaal kennismakingstarief van € 50,- per persoon  

 

Begeleiding 

De bijeenkomst wordt gegeven door Marion van Geest (Eprom) en Louis 
Hegeman (PlanMen) 

Vragen en aanmeldingen 

Voor meer informatie en/of aanmeldingen kun je een e-mail sturen 
naar marion@eprom of mariska@eprom.nl. Bellen kan ook: 070 324 84 86.   
 
 
 
 
 
Over Eprom 
 
Eprom organisatie adviseurs helpt organisaties met de invoering van 
Resultaatgericht Werken. In onze ondersteuning van medewerkers, managers, 
HR en medezeggenschap richten wij ons sterk op het verantwoordelijk maken 
van medewerkers voor eigen resultaten. Dit werkt bevorderend op het 
werkplezier en uiteindelijke succes van organisaties. www.eprom.nl 
 
Over PlanMen 
 
PlanMen is dé specialist in personeelsplanning en geeft daarmee de nodige 
impuls aan klant- en medewerkerstevredenheid en uw bedrijfsresultaat. 
PlanMen realiseert dit door al uw mensen en werkzaamheden beter te 
plannen. Inmiddels bekend als Workforce Management. www.planmen.com  
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