
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA VAN DE CURSUS 

 

De pro-actieve OR; met de Navigator 

 

   

DATUM 

 Woensdag 19 april 2023  

LOCATIE 

 Aristo  

  Amsterdam 

CURSUSLEIDING 

 Annegret Sterken, KGCA   
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Informatie over de cursus: Pro-actieve OR met de navigatormethode 

 

Datum Woensdag 19 april 2023 

Plaats Amsterdam 

Cursusleiding Annegret Sterken 

E- mail Annegret@kgca.nl 

 Telefoon 0611753605 

 

  

  

Informatie over 

de cursuslocatie 

 

 

Accommodatie 

 

Aristo Amsterdam 

Teleportboulevard 100 

1043 EJ Amsterdam 

Openbaarvervoer Reis met het openbaar vervoer naar station Amsterdam Sloterdijk. Aristo 

Amsterdam bevindt zich naast het station. Verlaat het station bij uitgang 

Changiweg en je ziet Aristo Amsterdam rechts van je. Komt de trein op 

spoor 9 aan? Ga dan na het verlaten van het station rechts de fiets- en 

loopbrug op. Aan het einde van de brug zie je Aristo Amsterdam rechts van 

je. 

 

Auto Navigatieadres parkeergarage Aristo: Tempelhofstraat 2 in Amsterdam 

Aristo Amsterdam ligt vrijwel direct aan de afslag van de ringweg A10. Je 

kunt gemakkelijk en betaalbaar parkeren in hun parkeergarage (met 

elektrisch laadpunt). Bij het inrijden van de garage registreren ze het 

kenteken. Voer na je bezoek het kenteken in bij de betaalautomaat in de 

lobby en betaal contactloos of met pin. 

Openingstijden parkeergarage 

De openingstijd van de parkeergarage Aristo Amsterdam is gelijk aan de 

openingstijd van de accommodatie. Check bij aankomst de actuele 

openingstijden bij de receptie. 

LANG PARKEREN 

5 tot 10 uur: € 12,50 

10 tot 24 uur: € 16,00 

Een parkeeralternatief is P+R Sloterdijk achter het NS-station.  

 

mailto:Annegret@kgca.nl
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De pro-actieve OR; met de Navigator 

Deze Navigator methode is een gestructureerde werkwijze met een helder stappenplan om als raad 

direct vanaf het begin een positie in te nemen in de besluitvorming.  

De Navigator is een metafoor voor de routekaart. Naast de bestuurder (directie, college, leidinggevende) 

zit de Navigator aan het ‘stuur’. Samen bespreken ze de route, zetten etappes uit en bepalen ze hoe te 

komen tot een goed eindresultaat, de finish. 

 

Ervaringen uit de praktijk 

‘’Iedereen doet mee in deze methode en het kan ellelange discussies in de OR voorkomen. Iedereen 

brengt toetsingspunten in en we ordenen deze samen’’ zegt een enthousiaste OR-voorzitter die gebruik 

maakt van de methode. ‘’De routekaart zorgt ervoor dat we weten waar we in het proces zijn en niets 

overslaan’’ aldus een secretaris.  

 

Prettiger werken met meer invloed  

De Navigatormethode gaat uit van de kracht en visie van OR-leden. Om echt mee te kunnen navigeren 

moet je vanaf het begin instappen en meteen meedoen. Dat betekent: vanaf het begin al een idee hebben 

waar je heen wilt. Je laat je leiden door de inhoud, niet door procedures. En je neemt zelf het initiatief 

hierin. 

Kortom: 

• Niet vragen maar vinden 

• Niet wachten maar doen 

• Niet alleen de wet maar vooral de inhoud 

 

Annegret Sterken van KGCA is licentiehouder van de Navigator Werkmethode. 

 

Wat weet je, kun je na het volgend van deze studie dag.  

- Je kent de ontstaansgeschiedenis van deze methode en kent de vier fasen van deze methode 

- Je kent het stappenplan van de methode 

- Je oefent met opstellen van eigen criteria/toetsingspunten 

- Je oefent met het presenteren van deze criteria/toetsingspunten  

(We oefenen met voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers).  

 

Kom de methode uitproberen!  

Tot ziens op woensdag 19 april aanstaande! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annegret Sterken 

KGCA, partner in medezeggenschap 

06 11753605 
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Woensdag 21 april 2023 

 

09.30 uur Ontvangst met koffie / thee 

09.45 uur Start van de cursus 

• introductie en kennismaking 

• huishoudelijke zaken  

• bespreking van het programma 
 

10.00 uur Achtergrond en uitgangspunten Navigator methode  

Korte uitleg.  

 

10.15 uur Bepaal je eigen criteria: hoe doe je dat? 

Een individuele oefening met nabespreking. 

 

11.00 uur Pauze  

11.20 uur Bepaal je eigen criteria: een groepsoefening met nabespreking 

 

12.30 uur Lunch 

13.45 uur Voorbereiding op de ‘etappe’ met de bestuurder 

We doen een individuele opdracht en vaardigheidsoefening. 

 

14.30 uur Pauze 

15.00 uur Het doorlopen van alle stappen.  

 Opdracht met nabespreking. 

 

16.00 uur Reflectie over de methode 

Wat ga je wel / niet gebruiken? 

 

16.30 uur Afsluiting van de cursus 

 


