Snellezen &
mindmappen
voor de
ondernemingsraad
Snel en effectief OR-stukken
lezen, begrijpen en toepassen

In deze tijd waarin we veel informatie tot ons krijgen, is snellezen een must! In onze
training snellezen & mindmappen leer je begrijpend snellezen. Niet alleen leer je
technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht OR-stukken snel kunt
lezen, je leert ook hoe je deze informatie goed onthoudt, begrijpt en kunt
toepassen.
Deelnemers aan deze training kunnen na afloop tot wel drie keer sneller de
informatie tot zich nemen.

Kosten

Wat levert de training snellezen & mindmappen op?

Incompany-training:
1 dag: € 1795,(vrij van btw / excl. reiskosten)

•

In weinig tijd veel OR-stukken goed lezen, verwerken én begrijpen

•

Snellezen vanaf papier en beeldscherm/iPad

•

Minimaal een verdubbeling van de leessnelheid

•

Tijdwinst voor de ondernemingsraad

•

OR-leden zijn altijd goed op de hoogte en goed ingelezen

Open training:
1 dag: € 395,- (vrij van btw)
Inclusief: (lunch), cursusmateriaal,
certificaat, oefeningen en ondersteuning
na de training.

Agenda
Voor een overzicht van de geplande
open trainingen en locaties kun je
terecht op onze website:
www.effectivitijd.nl/agenda »

•

Snelle vertaling van OR-stukken naar bijvoorbeeld een volwaardig
advies richting de organisatie

Programma
Tijdens de training wisselen theorie en praktijk elkaar goed af. Voor de snelleesoefeningen gebruiken we documenten van de ondernemingsraad. Deze input maken
we inzichtelijk in een mindmap op één A4. Vervolgens presenteren de deelnemers
het concept advies/conclusie in mindmap aan elkaar. Presenteren is de beste en
snelste manier van leren en zorgt voor optimaal tekstbegrip. In de praktijk is het
tevens een essentiële afstemming binnen de ondernemingsraad. Na afloop ontvang
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je een certificaat als bewijs van deelname.
Extra: online consult na afloop
Na afloop van de training krijgen de deelnemers nog vier maanden lang leesoefeningen. Zo leer je de theorie optimaal in praktijk toe te passen. Na de vier
maanden evalueren we met de deelnemer de voortgang.
100% tevredenheidsgarantie
De kwaliteit & effectiviteit van onze trainingen zijn zeer goed, daarom durven wij
tevredenheidgarantie te geven. De rekening wordt daarom achteraf gestuurd als de
training naar volle tevredenheid is verlopen.

