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Eindejaar Actie 
 
3 actuele workshops voor OR-leden 
 

Naast Sinterklaas, de kerstdagen en de jaarwisseling is het eind van het jaar voor 

ondernemingsraden dé periode om specifieke aandacht te hebben voor enkele actuele thema’s. De 

onderstaande thema’s vragen misschien niet direct de aandacht van de gehele ondernemingsraad 

en lenen zich daarom goed voor workshops die door 1 of 2 leden bezocht kunnen worden. In een 

korte dag (met reistijden buiten de files) krijgt u belangrijke inzichten aangereikt die u op korte 

termijn kunt inzetten in uw eigen actuele praktijk. Daarnaast bieden de workshops de mogelijkheid 

om ervaringen met deelnemers van andere organisaties te delen. 

 
 

1) Bespreking algemene gang van zaken (halfjaarlijks overleg) 
 
 Artikel 24 WOR stelt dat de ondernemer/bestuurder ten minste 2 maal 

per jaar de algemene gang van zaken dient te bespreken met de 

ondernemingsraad. Tijdens dit overleg dient hij o.a. de advies- en 

instemmingsplichtige zaken te melden die naar verwachting het 

komend half jaar gaan spelen. Daarbij dient hij afspraken te maken 

over de betrokkenheid van de ondernemingsraad. In de praktijk blijft dit overleg vaak beperkt tot 

een vaag verkennend verhaal. Vandaag leert u hoe het halfjaarlijks overleg juist praktisch kunt 

inzetten en gebruiken om constructiever in gesprek te komen met de bestuurder en invloed op 

besluitvorming en beleid.  

 
2) Lezen en begrijpen van de jaarrekening 
 

Artikel 31 WOR stelt dat de ondernemer/bestuurder de jaarrekening aan 

de OR dient te verstrekken en te bespreken. De meeste organisaties 

sluiten op 31 december het financiële jaar af en in de periode daarna zal 

de jaarrekening in de OV besproken worden. In de praktijk vinden 

ondernemingsraden het doorgaans lastig om het e.e.a. te begrijpen. In deze workshop leer je op 

een bewezen zeer toegankelijke manier een balans en resultatenrekening te lezen en te begrijpen 

en zinvolle vragen te stellen. Deelnemers hoeven geen eigen jaarrekening mee te nemen naar de 

workshop. 
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3) Effectief en efficiënt adviseren als OR  

 
Artikel 25 WOR stelt dat de ondernemer/bestuurder de OR in de 

gelegenheid dient te stellen om hem te adviseren over belangrijke 

besluiten. De ervaring leert dat dit soort besluiten aan het eind van het jaar 

(onder tijdsdruk) nog ‘even’ moeten plaatsvinden, of juist direct aan het 

begin van het nieuwe jaar. Vaak ook een periode waarin niet alle leden van 

de ondernemingsraad (door vakantie ed.) aanwezig zijn. Juist dan is het belangrijk om effectief en 

efficiënt te kunnen werken. In deze workshop krijg je een hele praktische en bewezen tool 

aangereikt om dit voor elkaar te krijgen.  

 

Locatie 
De workshops worden op 11, 12, 19 en 20 december op Landgoed Zonheuvel te Doorn uitgevoerd. 

We hebben rekening gehouden met de reistijd buiten de files. De workshop starten om 9.30 uur en 

duren tot 15.00 uur.  

 

Investering 
De workshops zijn bedoeld voor de individuele OR-leden. Per deelnemer vragen wij een investering 

van €395,00. Komt u met samen met 1 collega OR-lid dan is de ontvangt u ook nog een 

aantrekkelijke korting. U betaald dan geen € 395,00 per deelnemer maar € 349,00. Voor de prijs 

hoeft u het niet te laten. Reserveer daarom alvast 11, 12, 19 en 20 december en mis deze 

kennissessies niet. Want vol is vol. 

 

Inschrijven 
Via onderstaand aanmeldingsformulier kunt u zich inschrijven. Het formulier kan worden gestuurd 
naar info@odyssee-groep.nl. 
 

Contact 
Wilt u meer weten bel of mail ons via 0343-473440 of info@odyssee-groep.nl. 
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Aanmeldformulier Eindejaar Aktie 

 
In te vullen door de deelnemer(s) 
 

Naam en voorletter(s) deelnemer 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Geslacht 

man vrouw 
 
Naam en voorletter(s) collega-deelnemer 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Geslacht 

man vrouw 
 
E-mailadres contactpersoon 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Naam bedrijf  
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Bezoekadres 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Postcode en plaats  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Factuuradres 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Wanneer voor facturatie een kostenplaats of inkooporder vereist is, deze graag hier vermelden. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Deelname aan: 

1) Bespreking algemene gang van zaken (halfjaarlijks overleg)   ja nee 

2) Lezen en begrijpen van de jaarrekening      ja nee 

3) Effectief en efficiënt adviseren als OR      ja nee 

 
 
Dit formulier kunt u mailen info@odyssee-groep.nl. 

 
 

Leveringsvoorwaarden en privacy 
Download hier onze leveringsvoorwaarden (36,39 KB) 

Opdrachtgever heeft kennis genomen van de leveringsvoorwaarden en is hiermee akkoord. ja nee 

Bekijk hier onze privacy statement 

Ik ga akkoord met het verwerken en opslaan van deze gegevens.    ja nee 

http://www.odyssee-groep.nl/
mailto:info@odyssee-groep.nl
http://www.odyssee-groep.nl/data/files/alg/id323/algemene%20leveringswaarden%202018-06.pdf
http://www.odyssee-groep.nl/nl/over-odyssee/kwaliteit/privacy-statement.aspx

