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Quick Fix voor de OR 

korte en krachtige ondersteuning voor 199,- euro p.p. 

De OR is al een tijdje aan de slag en heeft het meeste OR-werk onder de knie. Toch kan de OR op 
specifieke onderdelen wel een steuntje in de rug gebruiken; vergaderen, commissiewerk, 
advies/instemmingsrecht, etc. Hulp rondom dat ene onderwerp is welkom, maar mag niet te lang 
duren en budgetproof zijn. Dan is deze Quick Fix voor de OR ideaal. 

Hoe werkt het 
Samen met collega OR-leden (een deel van de OR of jij alleen), ga je aan de slag met dat ene 
onderwerp. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld; die ingewikkelde adviesaanvraag, dat lastige 
gesprek met de directie, een boost voor het commissiewerk. Je wordt inhoudelijk ondersteund en 
krijgt handige tips en tricks die het OR werk een stuk makkelijker maken. 
Om rekening te houden met jouw drukke baan, houden we het kort maar krachtig. In 4 uur ben je 
helemaal bijgespijkerd en kun je weer vooruit. We hebben ook aan je werkgever gedacht. De 
ondersteuning is budget proof en kost maar 199 euro per persoon èn je bent in een paar uur weer 
terug op je werkplek! Daarnaast garanderen we natuurlijk de gewenste kwaliteit. 

Programmaopzet Quick Fix voor de OR 
Tijd:   4 uur 
Wat:  Het onderwerp en doel van het programma wordt door de OR bepaald. 
Wie:  Het aantal deelnemers bepaald de OR zelf. De OR kan ervoor kiezen om een    
                           gedeelte van de OR of de gehele OR te laten deelnemen.  
Waar:  De OR bepaald de locatie. Dit kan incompany of extern. Eventuele lokatiekosten   
                           zijn niet in de prijs opgenomen. 
Wanneer:   In overleg  
Kosten:  199,- euro per persoon ex. btw. Dit is inclusief materiaal, exclusief eventuele reis-/ 
                           locatiekosten. 
 

Voor boekingen of vragen: jolka.jacobs@hoofdzakelijk.com / 06 22 49 15 96  
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