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Overtuigen en Argumenteren voor de OR 

 

 Eén dag 

 Veel oefenen afgewisseld met blokjes theorie 

 Uitstekend beoordeeld door ondernemingsraden 

 

Hoe overtuig je de bestuurder? Hoe kom je als OR tot een eenduidige boodschap, door 

iedereen gedragen, overtuigend en goed beargumenteerd gebracht?  

Helder, logisch en duidelijk argumenteren, overtuigend spreken en snel en effectief reageren op 

argumenten zijn vaardigheden die elke OR goed kan gebruiken. 

 

Overtuigen en Argumenteren voor de OR 

Wij stellen u de training ‘Overtuigen en Argumenteren voor de OR’ voor. Ons meest 

complete programma specifiek gericht op ondernemingsraden. Alle elementen van 

overtuigingskracht komen aan bod. 

Tijdens de training besteden we uitgebreid aandacht aan het opbouwen van een 

deugdelijke argumentatie rondom beleidsvraagstukken en het opbouwen van een helder 

betoog. We staan stil bij meer algemene vaardigheden op het gebied van overtuigend overkomen, 

zoals houding, stemgebruik en oogcontact maken. 

Iedere deelnemer krijgt feedback op eigen overtuigingskracht. We oefenen met verschillende 

praktijksituaties en deze komen bij voorkeur uit uw eigen praktijk.  

 

Motto: Oefenen oefenen oefenen 

Veranderen en leren vinden vooral plaats door oefenen en ervaren. Korte blokken theorie over 

overtuigingskracht, argumentatie en structuur wisselen we af met uitgebreide (debat-)oefeningen. 

De training is dan ook goed samen te vatten in drie woorden: oefenen, oefenen en oefenen! 

KGCA en Bureau Spraakwater hebben dit programma opgesteld en we zijn blij met ons aanbod: 

een scherpe prijs voor een kwalitatief hoogwaardige cursusdag.  

Praktisch, persoonlijk en zonder poeha. Gemiddeld wordt deze training met een 8,7 geëvalueerd. 

 

Doelstellingen 

We werken aan de volgende doelstellingen:  

Kort en krachtig spreken; 

Scherp luisteren en effectief reageren; 

Logisch argumenteren; 

Overtuigen op inhoud; 

Omgaan met weerstand en lastige vragen; 

Krachtig en met flair presenteren. 

 

Vaste programmaonderdelen 

Persoonlijke overtuigingskracht; 

Strategisch argumenteren; 

Overtuigen met structuur; 

Omgaan met drogredenen en lastige vragen. 
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Resultaat 

U hebt verschillende tips, trucs en adviezen ontvangen en technieken aangeleerd die passen bij uw 

persoonlijke spreekstijl en rol in de OR. U brengt de boodschap boeiender, logischer en met meer 

overtuigingskracht.  

U heeft  geoefend met improviseren bij onverwachte gebeurtenissen tijdens een discussie, 

presentatie, betoog of bij moeilijke vragen en weerstand. U bent overtuigender, redeneert logischer 

en minder snel van zijn stuk gebracht. Dat alles draagt bij aan het steviger neerzetten van de OR.  

 

Programma en methodiek 

Er komen drie onderdelen aan de orde: presentatie, structuur en argumentatie. 

Korte theorieblokken afgewisseld met oefenen, kritisch kijken naar en feedback geven aan anderen. 

Het programma is praktisch door de persoonlijke tips, trucs en handvatten.  

Voor ons is het belangrijk om een veilige leeromgeving te scheppen waarin u kunt werken aan het 

verbeteren van uw vaardigheden, benutten van sterktes en ombuigen van onzekerheden. 

 

Over Bureau Spraakwater 

Sinds 2007 organiseert en leidt Bureau Spraakwater debatten en bijeenkomsten. Daarnaast 

helpt Bureau Spraakwater maandelijks tientallen professionals, studenten en politici hun 

overtuigingskracht, presentatievaardigheden en argumentatiekracht te verbeteren. De 

professionele, inspirerende trainers en debatleiders van Bureau Spraakwater zijn ervaren en delen 

hun passie voor sterke didactische concepten, zoals het debat en de debattraining. 
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