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wordt georganiseerd door:
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telefoon: (010) 224 80 05

fax: (010) 243 90 28
e-mail: congressen@rendement.nl

De gezondheid 
en veiligheid 

van uw collega’s 
verdienen een goede 

bescherming!

Blijf dus op de hoogte 
en bezoek het Nationaal 

Arbo Congres 2016!
Dit jaar komen de volgende 

onderwerpen aan bod:

• Ontslag bij ziekte: wat moet u 
weten?

• Privacy bij ziekte en verzuim
• Vitaal langer doorwerken
• Succesvolle vertrouwenspersoon
• Zet PSA op de agenda!
• Zorgplicht: bent u verantwoordelijk 

of aansprakelijk?  
• Voorkom problemen met een  

gezonde werkplek!

• En natuurlijk alle arbo-actualiteiten

www.rendementco.nl/nac

In één dag alle arbo-actualiteiten op een rij!
Nationaal Arbo Congres 2016

Dinsdag 22 november 2016 - Postillion Hotel Bunnik (Utrecht)

Abonnees op éénvan de Rendement-editiesof Rendement.nl krijgen€ 200 kortingPremium-abonnees krijgen€ 230 korting

K  Grip op verzuim 
K  Preventiemedewerker basis 
K  Preventiemedewerker vervolg 
K  RI&E in één dag 
K  Vertrouwenspersoo basis 
K  Vertrouwenspersoon vervolg
K  Voorkom een burn-out

U wordt een nóg betere 
arboprofessional

met een arbotraining 
van Rendement

Kijk voor meer informatie over deze 
trainingen op www.arbodag.nl

Vul de antwoordkaart in of ga 
naar www.rendementco.nl/nac
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• Arboprofessionals
• Arbocoördinatoren
• Preventiemedewerkers
• Vertrouwenspersonen
• OR-leden
• VGWM-commissieleden
• Medewerkers personeelszaken
• HR-managers

Het Nationaal 
Arbo Congres 

is onmisbaar voor:

Naast het Nationaal 

Arbo Congres organiseert 

Rendement diverse 

arbotrainingen. Hiermee 

vergroot u uw kennis en 

verbetert u uw vaardigheden. 

Zo kunt u de veiligheid en 

gezondheid van uw collega’s 

nog beter beschermen. 

U kunt kiezen uit 7 

praktijkgerichte trainingen:



F0816NAC

Ja, ik kom op 22 november a.s. naar het 
Nationaal Arbo Congres 2016

Als abonnee van één van de Rendement-edities of Rendement.nl 

krijg ik een korting van € 200 en betaal ik slechts € 425!

Ik ben Premium-abonnee en betaal daarom maar € 395!

Ik ben geen abonnee en betaal € 625.

Ik neem ook                          <aantal invullen> collega’s mee, 

die € 345 per persoon betalen!

(De 4e deelnemer van dezelfde organisatie betaalt slechts € 95!)

Naam organisatie

Naam 1e deelnemer    m/v

E-mailadres

Keuze subsessies:  sessie 1: m A m B - sessie 2: m A m B - sessie 3: m A m B 

Naam 2e deelnemer    m/v

E-mailadres

Keuze subsessies:  sessie 1: m A m B - sessie 2: m A m B - sessie 3: m A m B 

Naam 3e deelnemer    m/v

E-mailadres

Keuze subsessies:  sessie 1: m A m B - sessie 2: m A m B - sessie 3: m A m B 

Naam 4e deelnemer    m/v

E-mailadres

Keuze subsessies:  sessie 1: m A m B - sessie 2: m A m B - sessie 3: m A m B 

Postadres

Postcode 

Plaats

Telefoon 

Datum

Handtekening

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betaling geschiedt voorafgaand aan het congres. Annuleren kan kosteloos
tot vier weken voor aanvang van het congres. U kunt uw plaats altijd door een vervanger laten innemen. 
Kijk voor de complete algemene voorwaarden op www.rendementco.nl/av.

ANTWOORDKAART

Inschrijven kan met de kaart uit deze folder of online: www.rendementco.nl/nac

 
09.30-10.00 uur Ontvangst

10.00-10.10 uur Opening
 Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht advocaten 

 10.10-10.50 uur Ontslag bij ziekte: wat moet u weten?
 
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht advocaten

Zieke werknemers kosten uw organisatie veel geld. En in de eerste twee jaar van ziekte 
mag u de werknemer ook niet ontslaan. Zelfs na deze 104 weken moet u aan veel voor-
waarden voldoen om ook daadwerkelijk afscheid te kunnen nemen van uw collega. Het 
is dus belangrijk dat u tijdig begint met het bewandelen van de juiste wegen, zodat u 
een dossier opbouwt waar het UWV niet meer omheen kan. Wij zorgen ervoor dat u als 
arboprofessional helemaal op de hoogte bent van de laatste actualiteiten op het gebied 
van ontslag, zodat u aan uw verplichtingen voldoet.    

10.50-11.15 uur Ochtendpauze

 11.15-12.15 uur      Subsessie 1      Maak uw keuze

1A: Privacy bij ziekte en 
verzuim
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER 
arbeidsrecht advocaten 
Uw collega’s hebben recht op privacy bij 
ziekte en verzuim. Maar in de praktijk blijkt 
dat zowel werkgevers als werknemers niet 
goed op de hoogte zijn van de privacy-
wetgeving. Waar liggen de grenzen bij 
controles? En welke personeelsgegevens 
mogen er wel of niet verstrekt worden 
aan externe partijen? Om veel ellende te 
voorkomen, is het dus van groot belang 
dat u de regels kent als het gaat om de 
privacy van uw collega’s.  

1B: Vitaal langer doorwerken
Simon Troost, arbeids- en organisatie-
psycholoog bij AdviceSelect
De gezondheid van uw collega’s wordt 
steeds belangrijker. Ze zullen langer 
moeten doorwerken zonder verlies van 
inzetbaarheid en productiviteit. Daarom 
is het belangrijk dat ze beschikken over 
een goede gezondheid en vitaliteit, zeker 
als in uw organisatie sprake is van fysiek 
belastend werk. Maar hoe zorgt u dat 
werknemers gezond en fit hun pensioen 
halen? Welke aanpassingen hebben de 
beste resultaten en hoe krijgt u uw werk-
gever hierin mee? U krijgt antwoord op al 
deze vragen. 

 
12.15-13.00 uur Lunchpauze

 13.00-14.00 uur      Subsessie 2      Maak uw keuze

2A: Succesvolle vertrouwens-
persoon
Huub Pennock, gecertificeerd ergonoom en 
arbospecialist bij Ergo Balans
Volgens de Arbowet is iedere organisatie 
verplicht werknemers te beschermen tegen 
pesten, discriminatie, agressie en geweld, 
seksuele intimidatie en ongewenste 
intimiteiten. Om hieraan te voldoen wordt 
vrijwel altijd een vertrouwenspersoon 
aangesteld. Maar welke taken horen 
precies bij deze functie? Welke informatie 
is vertrouwelijk en welke informatie mag 
u wel delen? U krijgt praktische tips en 
adviezen, zodat u succesvol de klachten 
over ongewenst gedrag kunt oplossen. 

2B: Zet PSA op de agenda!
Simon Troost, arbeids- en organisatie-
psycholoog bij AdviceSelect
Nog altijd heeft één op de zes werknemers 
te maken met pesten, discriminatie of 
intimidatie. Het is dan ook niet voor niets 
dat de overheid de campagne ‘Moet toch 
kunnen?’ in het leven heeft geroepen. 
Maar hoe zorgt u ervoor dat PSA op de 
agenda van uw werkgever komt? Hiervoor 
is het belangrijk dat u weet wat er speelt 
binnen uw organisatie? Maar hoe spoort 
u deze problemen op en hoe pakt u ze 
vervolgens aan? U krijgt praktische tips 
als het gaat om het onderzoeken van de 
knelpunten op het gebied van PSA en wij 
geven u adviezen bij de aanpak hiervan. 

14.00-14.10 uur Wisseling zalen

 14.10-15.10 uur      Subsessie 3      Maak uw keuze

3A: Zorgplicht: bent u verant-
woordelijk of aansprakelijk?  
Marjol Nikkels, specialist op het gebied van 
sociale wetgeving bij CS Opleidingen
Door de wettelijke zorgplicht is uw werk-
gever verantwoordelijk voor een veilige 
en gezonde werkplek voor medewerkers, 
zodat zij geen risico’s lopen op ongelukken 
of om ziek te worden. Als er niet zorgvul-
dig wordt omgegaan met deze zorgplicht, 
kan dit vervelende juridische gevolgen 
hebben. En in hoeverre bent u als arbopro-
fessional hiervoor verantwoordelijk of zelfs 
aansprakelijk? Kom uw zorgplicht dus na 
en voorkom hoge boetes!  

3B: Voorkom problemen met 
een gezonde werkplek!
Huub Pennock, gecertificeerd ergonoom en 
arbospecialist bij Ergo Balans
Om vervelende ziektes of andere onge-
makken te voorkomen is uw organisatie 
verplicht haar personeel te voorzien van 
een goede en gezonde werkplek. Maar 
hoe zien de richtlijnen hiervoor er precies 
uit? Houdt uw organisatie zich aan de 
regels als het gaat om de juiste afmetin-
gen, beeldschermen, binnenklimaat en 
daglicht? Daarnaast zorgen thuiswerk-
plekken ook voor veel onduidelijkheid. In 
hoeverre is uw organisatie aansprakelijk 
voor thuiswerkers? Voorkom vervelende 
problemen en zorg dat uw werkplekken 
ergonomisch verantwoord zijn! 

15.10-15.30 uur Middagpauze

 15.30-16.10 uur  Alle actualiteiten op het gebied van arbo

Marjol Nikkels, specialist op het gebied van sociale wetgeving bij CS Opleidingen

De ingrijpende wijzigingen in de Arbowet zorgen voor veel opschudding. Zo wordt de 
WGA-premie vanaf 2017 aangepast, waardoor het UWV en particuliere verzekeraars 
eerlijker vergeleken kunnen worden. Maar ook is er een drastische wijziging op het 
gebied van het eigenrisicodragerschap voor de ZW of WGA. En niet te vergeten zijn er 
minimumeisen gekomen in het basiscontract met de arbodienst en krijgen OR-leden 
meer instemmingsrecht als het gaat om de preventiemedewerker. Voor u als arboprofes-
sional staan er dus weer veel veranderingen op stapel. 

16.10 uur Borrel

• Actuele onderwerpen

• Praktische tips en adviezen

• Deskundige sprekers

• Goede bereikbaarheid

• Gratis themadossier

Het Nationaal Arbo 
Congres 2016:P R O G R A M M A

Nationaal 
Arbo Congres 2016
Dinsdag 22 november 2016

Postillion Hotel Bunnik (Utrecht)
Dagvoorzitter: Alexander Jansen

In 2017 staan er veel wetswijzigingen op arbogebied in de 

planning die ingrijpend zijn voor uw organisatie. Naast alle 

vernieuwde regels in de Arbowet krijgt u te maken met de 

wijzigingen op het gebied van ontslagrecht. Maar ook de 

inzetbaarheid van uw collega’s die steeds langer moeten 

doorwerken zorgt voor veel onrust binnen uw organisatie. 

Het is daarom van groot belang dat u op de hoogte bent 

van de laatste ontwikkelingen. Tijdens het Nationaal Arbo 

Congres wordt u helemaal bijgepraat over de meest recen-

te wijzigingen in de wet- en regelgeving. En omdat elke 

organisatie anders is, bieden wij een congresprogramma 

op maat. U kiest namelijk zelf de onderwerpen die voor u 

van belang zijn. In drie rondes bieden wij zes verschillende 

praktijkgerichte workshops aan. Dus of u nu PSA op de 

agenda wilt zetten of de privacy van zieke medewerkers 

wilt beschermen, wij zorgen ervoor dat u helemaal wordt 

bijgepraat over het laatste arbonieuws!

Het laatste arbonieuws
plus uw persoonlijke keuze
op het Nationaal Arbo Congres 2016

Gratis
themadossier
Iedere deelnemer ontvangt 
tijdens het congres het  

gratis themadossier 
‘Arbeidsbelasting’. Dit dossier bevat

de volgende onderwerpen:
• Fysieke arbeidsbelasting
• Beroepsziektes
• PSA
• Werkdruk
• RI&E
• Preventiebeleid

Abonnees op éénvan de Rendement-editiesof Rendement.nl krijgen€ 200 kortingPremium-abonnees krijgen€ 230 korting


