
Wanneer? 26 april 2013, 10.00 – 13.00
Waar?  Leeszaal west Rotterdam
  Rijnhoutplein Rotterdam
Kosten? €197,- ex BTW
Aanmelden? Stuur een mail naar willemijn@williswijs.nl Voor wie?

Voor OR-leden van startend tot vergevorderd 
niveau. Het is voor mensen die er over den-
ken een OR-training op een andere manier in 
te richten dan de standaard manier. Wij bieden 
een deze mensen een middag ervaring met ons 
en de wor-k-it. 

Wat gaan we doen en wat is het re-
sultaat?
Aan de hand van onze wor-k-it gaan we oefe-
nen met de WOR. We gebruiken verschillende 
middelen uit onze kit die we ook inzetten bij 
het trainen van OR’s. Deze training wordt gege-
ven in de vorm van een workshop, dat betekent 
dat je ook echt aan het werk gaat met de WOR. 
Aan het eind van de workhop heb je meer ken-
nis van de WOR en heb je ervaren hoe het is om 
de WOR toe te passen. Daarnaast biedt deze 
middag de mogelijkheid kennis uit te wisselen 
met leden van andere ORs.

Wat is de wor-k-it?
De wor-k-it is letterlijk een kit met middelen 
die OR-trainingen ondersteunen op een actieve 
manier. Deze kit wordt door OR-trainers ge-
bruikt om OR-leden op spelenderwijs te trainen 
in de Wet op Ondernemingsraden. Meer infor-
matie over de wor-k-it vind je op onze website.

Details
De workshop vindt plaats op vrijdagochtend 26 
april van 10.00 – 13.00 uur in Leeszaal West, te 
Rotterdam.
De kosten zijn €197,- (ex. btw) en dienen uiter-
lijk twee weken voor de workshop te worden 
overgemaakt. Bij aanmelding ontvangt u een 
bevestiging met betalingsdetails. 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: willemijn@williswijs.nl
Wij hopen u 26 april te mogen ontvangen.

Work-it met de Wor-kit!
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Pffff! Herman, 
moeten we nou echt 
die hele wet  
kennen. Ik heb echt 
geen zin om dat 
ding uit mijn hoofd 
te leren.

Tja Mark, ik weet het 
niet, volgens mij is het 
wel handig om iets te 
weten. Zodat we er 
eventueel naar kunnen 
teruggrijpen. Maar ik heb 
ook geen tijd om daar 
een hele studie aan te 
wijden.

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door:

WOR inspiratie...

...dat kan ook anders!
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