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DIMACO door heel Nederland

Onze trainingslocaties zijn goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. 
Voor een maatwerktraining stellen wij in overleg met u de locatie vast.

“DIMACO is van alle markten thuis. Naast de 
trainingen kunnen we ook vrijblijvend advies 

inwinnen over specifieke onderwerpen.”

Janneke Wieringa, voorzitter OR 
Hooghoudt B.V., Groningen

Kwaliteit
DIMACO is geregistreerd in het Centraal Register Kort 
Beroepsonderwijs (CRKBO). In het CRKBO staan de 
onderwijsinstellingen die voldoen aan de kwaliteitscode voor 
Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze 
registratie kunnen wij al onze maatwerktrainingen, trainingen met 
open inschrijving en opleidingen btw-vrij aanbieden. Uw voordeel
is een 21% betere cashflow op uw investeringen in training en 
opleiding!

Praktijk- en resultaatgerichte 
training en advies voor de OR

https://www.facebook.com/dimaco.nl
https://www.linkedin.com/company/dimaco
https://twitter.com/DIMACOtraining
https://plus.google.com/110986433188343941499


OR-trainingen met een optimaal rendement
DIMACO verzorgt landelijk training en advies voor 
Ondernemingsraden in de profit en non-profit sector. 
DIMACO is opgericht in 1996 en bestaat uit een hechte  
groep professionals. Enthousiaste trainers en adviseurs 
met een ruime ervaring in de medezeggenschap. Onze 
missie is het realiseren van meetbare resultaten. Om dit te 
bereiken trainen wij gericht op de succesbepalende 
competenties voor de OR. Met onze moderne werkvormen  
en praktische tools leert u OR-taken effectief en efficiënt 
uit te voeren. Voor praktijkgerichte trainingen met een 
optimaal rendement bent u bij DIMACO aan het juiste 
adres.  

“Goede training met 
concrete onderwerpen 
en handvatten waarmee 
we aan de slag kunnen.”

Mark Schuil, voorzitter OR 
TVM Verzekeringen, Hoogeveen

OR-maatwerktrainingen 
DIMACO verzorgt maatwerktrainingen voor de gehele OR. Dit 
kunnen 1-, 2-, of 3-daagse trainingen zijn, intern of op één van onze 
vaste trainingslocaties. Op basis van een gedegen intake verzorgen 
wij maatwerktrajecten die naadloos aansluiten op de leerdoelen 
en wensen van uw OR. U verwerft de  kennis en vaardigheden om 
OR-taken met succes te kunnen uitvoeren en invloed te kunnen 
uitoefenen op beleid en besluiten. 

OR-thematrainingen 
Als lid van een OR-commissie of -werkgroep kunt u zich met een 
thematraining van DIMACO verder specialiseren op de inhoud. U 
verwerft nieuwe kennis over specifieke beleidsthema's en leert 
deze te verbinden met uw eigen OR-praktijk. Met onze 
thematrainingen maakt u een professionele indruk in de OR-
vergadering en bent u goed voorbereid op het overleg met de 
bestuurder. 

OR-advies
U kunt bij DIMACO terecht voor advies over specifiek inhoudelijke 
thema´s, zoals arbeidsvoorwaarden of financieel beleid. Bovendien 
bieden wij uw OR ondersteuning op juridisch gebied, bijvoorbeeld 
in besluitvorming rond fusies, overnames en reorganisaties. Onze 
adviseurs zijn vakbekwame professionals, met ruime ervaring in de 
medezeggenschap. U heeft uw kennis up-to-date en neemt de 
juiste stappen om het OR-doel te bereiken.



Praktijk- en resultaatgericht trainen
Trainen bij DIMACO is ervaringsleren: leren door
doen, op basis van uw actuele OR-praktijk.
U gaat actief aan de slag met praktijkopdrachten
en oefeningen. Vast onderdeel van iedere training 
is het opstellen van een SMART-actieplan, om het 
geleerde toe te passen in de praktijk. Onze aanpak 
biedt u concrete resultaten, waarmee u direct aan 
de slag kunt. 

“Efficiënte en to the point cursus, 
veel geleerd en direct toepasbaar.”

Jack Karst, secretaris 
OR Schoeller Allibert B.V., Hardenberg

Resultaat
Met onze praktijkgerichte programma's, direct 
toepasbare tools en periodieke evaluaties 
zorgen wij ervoor dat het geleerde blijvend 
wordt toegepast in de praktijk.

Wij werken met:

Meetbare resultaten

Full service 

Persoonlijke aandacht

Direct toepasbare tools

Gecertificeerde toptrainers
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