Teamdag voor OR, Commissie en/of Dagelijks bestuur
2017
“We doen het eens anders”!

Doelstellingen programma
1. Focus van de OR bepalen. 2. Doelen en resultaten vaststellen met elkaar (tot einde
ziEngsperiode).
3. Doelen concreet uitwerken in acIes. 4. Plezier hebben met elkaar, geïnspireerd worden én een
teamgevoel ervaren.
Resultaten
1. Doelen vastgesteld en uitgewerkt in een concreet acIeplan. 2. Alle afspraken gemaakt die nodig zijn
om plan uit te voeren. 3. Weten waar je ‘eigenaar’ van bent en je daar verantwoordelijk voor voelen. 4.
Met een goed gevoel weer naar huis gaan.

•
•

Programma
10.00 Verzamelen bij de “bosvijver “
10.15 De OR, je zal d’r maar inziAen!
We starten de dag met de ambiDe van de or. Waar gaat je or-hart nog van kloppen?

•

11.00 Focus en doelstellingen vaststellen.
Geen post-it’s of ﬂip-over maar met behulp van de ‘tower
of power’ samen focus en doelen bepalen. Daarna gaan we door de entree.

•
•
•

Programma
11.45 Op zoek naar apekoppen en or-doelen vertalen naar resultaten.
12.15 Lunch
13.00 Intermezzo!
’60-seconds of fame’!
Ieder OR-lid in het spotlicht. Je mag zelf kiezen waar, als het maar tussen de apen is :).

•

13.45 Van doelen naar concreet acDeplan
Uitwerken, rollen bespreken en alle afspraken maken die nodig zijn.

•
•

16.30 Laatste puntjes op de ii
17.00 Einde van de dag

Investering
Voor het organiseren en uitvoeren van deze dag reken ik een all-in tarief van 1795 euro (geen BTW omdat ik
erkend opleider ben). Ik zorg verder voor alle materialen. De entreekaartjes voor de apenheul (21 euro),
consumptiekosten en lunch zijn voor jullie eigen rekening. Willen jullie een verslag van deze dag zodat
iedereen echt de “handen vrij” heeft dan kan dat uiteraard ook. De extra kosten hiervoor zijn 250 euro. Willen
jullie een andere lokatie dan kunnen we daar ook overleg over hebben. Deze dag kan alleen geboekt
worden tijdens de openingstijden van de Apenheul en niet in de drukke vakantieperiode (15 juli - 30 aug). De
inhoud kan geheel afgestemd worden op jullie vraag!

