Workshop Ondernemingsraad:

De beste workshop om HELDER te leren schrijven!

 Snel, open en enthousiast communiceren
 Makkelijk schrijven over moeilijke onderwerpen
 Koester de achterban: schrijf voor de lezer
 Geen saaitaal maar heldertaal
 Incompanytraining, dus maatwerk

Inclusief:
Praktijkgericht cursusboek
Werkplekbegeleiding
De Gouden Regels van het Schrijven

www.heldertaal.nl

Ontdek hoe je écht succes kunt behalen
U zit in de ondernemingsraad. Gekozen door uw achterban. Maar hoe houdt u contact met die achterban?
Weten de mensen u te vinden? En vooral: hoe informeert u de achterban zó, dat zij warm lopen voor de
OR en feedback geven?

Een geboeide achterban, voor iedereen haalbaar
Natuurlijk, de OR laat van zich horen: agenda’s, notulen, een stukje in het personeelsblad. Probleem is wel
dat de onderwerpen van de OR meestal niet eenvoudig
te verwoorden zijn. Een leuk stukje schrijven over het
personeelsfeest is niet moeilijk, boeiend schrijven over
het contract met de arbodienst vraagt heel wat meer
vaardigheden. Want de praktijk is hard: als een tekst
niet boeit, wordt hij niet gelezen.

Zienderogen beter
Dankzij taalgoeroe Rien Schraagen schrijft u over de
OR alsof het over het personeelsfeest gaat. Uw schrijfstijl verbetert zienderogen dankzij beproefde technieken:
 Gebruik de Gouden Regels van het Schrijven
 Weet voor wie u schrijft
 Schrijven is kijken met de ogen van de lezer
 De stomp in de maag en de krul in de staart
 Hoe brengt u nieuws?
 Hoe vertelt u een verhaal?
 Hoe trekt u de aandacht van de lezer?
 Hoe houdt u die aandacht vast?
 Hoe lokt u reacties uit?
Tijdens de workshop gebruikt u de principes van helder
schrijven en ontdekt u dat schrijven verbluffend eenvoudig kan zijn.

Hoe beoordelen uw collega’s
deze workshop?
 Helder en duidelijk
 Op beeldende wijze en
enthousiast gebracht
 Voorbeelden die de
geest prikkelen
 Zeer verrijkend!

Incompanytraining, dus maatwerk
Bureau Heldertaal komt naar u toe: wij geven al onze
workshops incompany. U zorgt voor de cursusruimte,
wij zorgen voor de rest. Dát is pas efficiënt: geen reistijd, de workshop begint op tijd. En natuurlijk leveren
wij maatwerk: de workshop gaat over úw OR in een
vertrouwelijke sfeer met veel persoonlijke aandacht.

Docent
Rien Schraagen is een invloedrijke
trainer en consultant op het gebied
van schrijven. Hij heeft ervaring als
hoofdredacteur, medewerker en
adviseur van diverse bedrijfsbladen
en ondernemingsraden. Ervaring én
enthousiasme zijn de inzet van deze workshop. Rien
brengt zijn kennis en ervaring op een boeiende en leerzame manier over dankzij verhelderende praktijksituaties en
herkenbare voorbeelden.
De trainingen en seminars van Rien worden hoog beoordeeld. Vele organisaties maakten dan ook al dankbaar
gebruik van zijn diensten.

Masterclass ‘Interviewen voor OR-leden’
OR-lid zijn betekent communiceren. Met de achterban,
maar ook met het management. In deze masterclass
wordt u klaargestoomd om beide partijen te interviewen
en interviews te publiceren. Zo verspreidt u informatie
snel en aansprekend voor iedereen.
Hoe hou je zo’n vraaggesprek? Hoe werk je het uit? In
deze masterclass ervaart u het zélf.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Bureau Heldertaal. Telefonisch aanmelden verdient de voorkeur, we kunnen dan
meteen inspelen op uw situatie (tel. 035-7722303).
Aanmelden kan ook via onze website:
www.heldertaal.nl/formulier.htm

Spannende tijden of niet, laat de achterban steeds weten waar de OR mee bezig is.

