Breinvoorkeuren en de OR Effectiever overleg met de bestuurder,
teamvorming en taakverdeling in de
OR
Specialisatietraining

Breinvoorkeuren en de OR
Introductie
Met behulp van Breinvoorkeuren NBI® kunt u de breinvoorkeuren in kaart brengen van elk
OR-lid en van de OR als geheel. Het is nuttig bij de taakverdeling en de teamvorming in de
OR. Het geeft de mogelijkheid om de bestuurder effectiever te beïnvloeden.

Inhoud van de training
De te behalen resultaten van deze training zijn:
Het elkaar beter begrijpen en accepteren in de OR door elkaars breinvoorkeuren te
kennen;
Het met meer plezier uitvoeren van taken door OR-leden als die taken aansluiten bij hun
breinvoorkeuren;
Succesvoller overleg met de bestuurder door als OR rekening te houden met de eigen
breinvoorkeuren en die van de bestuurder;
Effectievere communicatie met mensen buiten de OR doordat u hun breinvoorkeuren
kunt herkennen aan hun taalgebruik, gedrag en andere uitingen.

Werkwijze en duur van de training
Onze werkwijze kenmerkt zich door een grote afwisseling. Voorafgaand aan de training vult
elke deelnemer de online vragenlijst Breinvoorkeuren NBI® in.

Aantal deelnemers
Per training kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. De groep wordt begeleid door ervaren
trainers van Merlijn Medezeggenschap, die een licentie hebben voor Breinvoorkeuren NBI®.
Voor nadere informatie over de trainers verwijzen wij u naar onze website.
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Open inschrijving
De training (zie programma hierachter) beslaat één trainingsdag (2 dagdelen).

Trainers en locatie
Voor nadere informatie over de trainers en de locatie verwijzen wij u naar onze website.

Incompany-training
Zowel het introductieonderdeel van deze training als elk onderdeel kan ook apart in een ORtraining worden ingepast. Naast deze onderdelen (zie het programma) kunnen ook de
volgende onderdelen worden toegevoegd: ‘Breinvoorkeuren en de achterban’ en
‘breinvoorkeuren en besluitvorming’. Incompany of in een door de OR geregelde locatie. Het
voordeel van een OR-training ten opzichte van de open inschrijving is dat de hele OR de
training volgt en dat de nadruk kan worden gelegd op de onderdelen die de OR belangrijk
vindt. Bij een OR- of incompany-training wordt, na overleg over specifieke wensen van uw
OR, een offerte aangeboden.

MMZ37

Breinvoorkeuren en de OR- Pagina 3

PROGRAMMA
Breinvoorkeuren en de OR
Specialisatietraining

Dag 1
Ochtendprogramma
09.00 - 09.30 : ontvangst met koffie en thee
09.30 uur:
Begin van de training
opening door de trainer
energizer
09.40 uur:
Onderwerp: Nader kennismaken met elkaar
Doel: je kent elkaar (iets) beter
Werkwijze: elke deelnemer beantwoordt enkele vragen, onder andere met
behulp van de Visual Explorer.
10:00 uur:
Onderwerp: Introductie van Breinvoorkeuren NBI®
Doel: kennismaken met deze methode en duiding van de eigen NBI-scores
en van die van de andere deelnemers aan deze training.
Werkwijze: Presentatie van de methode om breinvoorkeuren in kaart te
brengen (Neethling Brain Instrument, afgekort NBI), afgewisseld met
verwerkingsopdrachten. Conclusies trekken voor de samenwerking in de
OR.
11.00 uur :
pauze
11:45 uur:
Onderwerp: Vervolg introductie Breinvoorkeuren NBI®
12.30
lunch
Middagprogramma
13:30 uur:
Onderwerp: Succesvol overleg met de bestuurder
Doel: Het leren combineren van uw inzicht in breinvoorkeuren met
Principieel onderhandelen (Harvard negotiation project).
Werkwijze: Presentatie door de trainer en verwerkingsopdrachten. Oefenen
met Principieel onderhandelen gecombineerd met breinvoorkeuren.
15:00 uur:
Pauze
15:45 uur:
Onderwerp: Breinvoorkeuren en taakverdeling in de OR
Doel: Effectiever functioneren als team in de OR door elk OR-lid taken te
laten verrichten die hem of haar, gezien zijn of haar breinvoorkeuren, van
nature gemakkelijk afgaan.
Werkwijze: korte introductie door de trainer en uitvoeren van een oefening.
16:00 uur:
Onderwerp: Afronding van de training en afspraken maken voor de ORpraktijk
Doel: afspreken wat er na deze training anders aangepakt kan worden in uw
OR en evaluatie van deze trainingsdag.
Werkwijze: gezamenlijke bespreking.
17.00 uur:
Afsluiting van de training en Merlijn borrel.
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