
Breaking news:
Op dinsdag 

29 november 2016
brengen we u 

het allerlaatste 
OR-nieuws!

Abonnees op één
van de Rendement-editiesof Rendement.nl krijgen

€ 200 korting
Premium-abonnees krijgen

€ 230 korting

www.rendementco.nl/noa

De volgende onderwerpen 
komen aan bod:
• Ga de strijd aan voor goede arbeidsvoorwaarden!

• Overleg met uw bestuurder 

• Uw stem bij een faillissement

• Voorkom buitensporige beloningen!

• Wel of niet naar de rechter bij een confl ict met uw bestuurder?

• Het instemmingsrecht bij pensioen 

• Samenwerking met uw toezichthouder

• Ingrijpende arbo-actualiteiten voor de OR

In één dag alle OR-actualiteiten op een rij!

  Dit congres wil ik niet 

missen... ik ben het

aan mijn achterban 

verplicht om goed 
op de hoogte te 
          blijven!
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Nieuwe bedragen OR-scholing 2016
De Sociaal-Economische Raad 
(SER) heeft de richtbedragen 
voor OR-scholing in 2016 
bekendgemaakt. Het richtbe-
drag voor maatwerkcursussen 
voor de hele OR gaat omhoog, 
terwijl het richtbedrag voor 
cursussen met een open 
inschrijving juist daalt. Zo 
klimt het richtbedrag voor 
OR-maatwerkcursussen van 
€ 940 naar € 1.015 in 2016. 
Voor cursussen met open 
inschrijving zakt het bedrag 
van € 185 naar € 160 (per indi-
vidu). De bedragen zijn exclu-

sief BTW. De richtbedragen 
moeten de OR en bestuurders 
een idee geven van wat rede-
lijke kosten zijn voor scholing 
van voldoende kwaliteit. Het 
is geen wettelijke norm, maar 
het gaat om een richtlijn die is 
gebaseerd op de tarieven van 
erkende opleidingsinstituten.

Conflict
Uw OR heeft wettelijk recht 
op scholing en daartegen mag 
de bestuurder geen bezwaar 
maken. Dit recht is veran-
kerd in de artikelen 18 en 22 

van de Wet op de onderne-
mingsraden. Maar let op: de 
bestuurder kan wél bezwaar 
maken tegen de hoogte van de 
scholingskosten. Leidt dat be-
zwaar tot een conflict en komt 
u er samen niet uit, dan kunt 
u de Scholingskamer van de 
SER vragen om te bemidde-
len. Die zal de richtbedragen 
aanhouden als richtlijn en 
meewegen in het uiteindelijke 
advies. Zorg dus dat u rond of 
onder de richtbedragen blijft.

Lees verder op pagina 7 en 8

Gevolgen seniorenregelingen 4

Vraag ’n Antwoord 6, 20

OR-scholingsconflict 7

Checklist Leren 9
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Feestdagen parttimers 15

Softwaretips 17

OR-communicatieadviseur 18

Wet werken na AOW-leeftijd 21

Marktanalyse flexplekken 25

Beeldschermwerk 29

Luchtig 32

… en natuurlijk veel nieuws

IN DIT NUMMER

Gestructureerd risico’s aanpakken 

kan alleen met een sterke RI&E. Dit 

instrument vormt de basis van het 

arbobeleid en daarom moet u die 

regelmatig tegen het licht houden.

Aan de slag met de arbobasis 12

Parttimers en feestdagen leveren al 

sinds jaar en dag een vreemde com-

bi op: wie alleen werkt op dinsdag en 

woensdag loopt de meeste vrije da-

gen mis. De vraag is: is dat terecht?

Feestdag voor parttimers 15

Er is een nieuw tijdperk aangebro-

ken: dat van de pensioenuitstellers. 

Althans, de Rijksoverheid maakt het 

ons nu wel erg makkelijk om tot na  

de pensioenleeftijd door te werken.

Bent u ’n pensioenuitsteller? 21

Vergadert u wel eens buiten de deur, 

dan valt het misschien niet mee om 

een geschikte locatie te vinden. In 

deze marktanalyse krijgt u een over-

zicht van externe flexplekken.

Vergaderplek buiten de deur 25

Hollander met 
’n toppensioen 
Het Nederlands pensioenstelsel 

is de op één na beste ter we-

reld. Nederland haalde onlangs 

Australië in – dat vorig jaar op 

de tweede plaats stond – en is 

hiermee terug op het niveau van 

2012. Denemarken scoort nog 

steeds het beste. Ondanks onze 

mooie positie in de wereldrang-

lijst gaan de pensioenpremies 

voor werknemers volgend jaar 

gemiddeld met zo’n 2% om-

hoog. Deze stijging is dan een 

gevolg van de aanhoudend lage 

rente en een gewijzigde reken-

rente waar pensioenfondsen 

mee te kampen hebben.

1 Denemarken 

2 Nederland

3 Australië

4 Zweden

5 Zwitserland

6 Finland

7 Canada

8 Chili

9 Verenigd Koninkrijk

10 Singapore

Bron: LVB Networks

Top 10 Beste pensioenstelsels

Het Nationaal OR Actualiteiten-
congres wordt georganiseerd 
door OR Rendement. 
OR Rendement is hét vakblad dat 
speciaal bestemd is voor onder-
nemingsraden. Boordevol 
nieuws en praktische informatie 
op OR-gebied.

Naast het Nationaal OR Actualiteitencongres organiseert 
Rendement diverse andere praktijkgerichte dagen voor leden 
van de ondernemingsraad. Hiermee vergroot u uw kennis en 
verbetert u uw vaardigheden. Zo kunt u uw achterban nóg 
beter vertegenwoordigen! Kijk voor meer informatie op:
www.ordag.nl

OR & Arbeidsvoorwaarden OR & Arbo
OR & Financiën OR Gevorderdendag
OR-jaarverslag in één dag OR & Reorganisatie
OR Startersdag OR & Verkiezingen

Maak u sterker 
voor uw achterban!

Nationaal OR 
Actualiteitencongres

Dinsdag 29 november 2016
Postillion Hotel Bunnik 

(Utrecht)



Ja, ik kom op 29 november a.s. naar het 
Nationaal OR Actualiteitencongres

F0916NOA

ANTWOORDKAART

Als abonnee van één van de edities van Rendement 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!

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

Naam organisatie

Naam 1e deelnemer    m/v

E-mailadres

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

Naam 2e deelnemer    m/v

E-mailadres

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

Naam 3e deelnemer    m/v

E-mailadres

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

Naam 4e deelnemer    m/v

E-mailadres

Keuze subsessies:  sessie 1: � A � B - sessie 2: � A � B - sessie 3: � A � 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.rendement.nl/av.

Gratis

I
n 2017 staan er weer veel 

wijzigingen in de planning 

die ingrijpende gevolgen 

hebben voor uw achterban. 

Als OR-lid heeft u hierin een 

belangrijke rol. Maar alleen 

met de meest actuele kennis 

kunt u uw bevoegdheden juist inzetten. Daarom 

organiseert Rendement ook dit jaar weer 

het Nationaal OR Actualiteitencongres. 

Tijdens dit congres wordt u bijgepraat 

over de aanpassingen in de Arbowet 

en krijgt u praktische tips voor het on-

derhandelen over arbeidsvoorwaarden. 

Daarnaast kiest u zelf de onderwerpen 

die voor uw OR van belang zijn. In drie ron-

des bieden wij u namelijk zes verschillende 

praktijkgerichte en actuele subsessies aan.  

Dus of u nu alles wilt weten over beroepspro-

cedures of dat u juist meer wilt horen over de 

veranderingen op het gebied van pensioenen, 

wij zorgen ervoor dat u in één dag op de hoogte 

bent van het laatste OR-nieuws!

Gratis
Iedere deelnemer ontvangt tijdens 

het congres het gratis themadossier 

‘Laat pensioen u geen grijze haren 

bezorgen!’. Dit dossier bevat 

praktische informatie over uw rol 

als OR-lid bij pensioenen. 

Programma
Nationaal OR Actualiteitencongres

Dinsdag 29 november 2016, Postillion Hotel Bunnik (Utrecht)
Dagvoorzitter: Justin Verbeek, hoofdredacteur OR Rendement

09.30-10.00 uur Ontvangst

10.00-10.10 uur Opening

10.10-10.50 uur Onderhandelen 
 over arbeidsvoorwaarden
Hans van den Hurk, adviseur bij Hans van den Hurk advies 
De OR heeft geen wettelijke rol bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden, 
maar u kunt wel plaatsnemen aan de onderhandelingstafel. Durft u het aan? 
Het is dan belangrijk dat u weet wat uw mogelijkheden zijn. Met de juiste ken-
nis zorgt u voor een goede voorbereiding en sterke argumenten tijdens de on-
derhandelingen. Daarnaast zorgen heldere afspraken over uw rol voor een goed 
verloop en realistische verwachtingen van uw achterban. Wij geven u praktische 
tips en adviezen om de strijd aan te gaan voor goede arbeidsvoorwaarden!  

10.50-11.15 uur Ochtendpauze

11.15-12.15 uur   Subsessie   Ronde 1

1A: OR en bestuurder: net 
een getrouwd stel
Hans van den Hurk, adviseur bij 
Hans van den Hurk advies
Om de doelen van uw OR te behalen, 
is het belangrijk dat het overleg met 
uw bestuurder soepel verloopt. In de 
praktijk valt dat niet altijd mee. Zo zijn 
er vaak verschillende verwachtingen 
en is vergaderen met de wet onder de 
arm niet altijd de beste houding. Het 
is dus belangrijk dat u kunt inschatten  
wat de bestuurder van u verwacht, 
zodat u irritaties voorkomt en u 
soepel het overleg doorkomt. Zie uw 
bestuurder niet als tegenstander, maar 
als medestander! 

1B: Uw stem bij een 
faillissement
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER 
arbeidsrecht advocaten
Uw OR kan voorkomen dat uw orga-
nisatie een faillissement aanvraagt, de 
werknemers ontslaat en binnen korte 
tijd een doorstart maakt met nieuw 
personeel. Zo moet u als OR betrok-
ken worden in de voorbereidingsfase 
van een faillissement door de ‘stille 
curator’. Daarnaast heeft u straks het 
recht om zitting te nemen in de voor-
lopige commissie van schuldeisers. Dit 
voorkomt dat de werknemers op de 
laatste plek van schuldeisers komen 
te staan en hun vergoeding mislopen. 
Loods uw achterban zo goed mogelijk 
door zo’n vervelende periode heen. 

12.15-13.00 uur Lunchpauze

13.00-14.00 uur   Subsessie   Ronde 2

14.00-14.10 uur Wisseling zalen

14.10-15.10 uur   Subsessie   Ronde 3

3A: Grote gevolgen voor 
uw oude dag 
Jaap Harmsen, pensioenconsulent bij 
Pensioen Perspectief
Het instemmingsrecht bij pensioen is 
fl ink onder handen genomen en is nu 
een heel stuk duidelijker. Zo heeft de 
OR per 1 oktober recht op instemming 
bij elke wijziging van de pensioenre-
geling. Ook is het instemmingsrecht 
uitgebreid naar de uitvoeringsover-
eenkomst en mag u uw instemming 
geven als uw bestuurder wil overstap-
pen op een andere pensioenuitvoer-
der. Belangrijk, want de pensioenen 
staan fl ink onder druk en door uw 
nieuwe bevoegdheden heeft u er ook 
een verantwoordelijkheid bij. U wordt 
volledig op de hoogte gebracht van 
alle actuele ontwikkelingen. 
 

3B: OR en goed bestuur
Nationaal Register
Er is nog veel onduidelijk over de 
relatie tussen de OR en toezicht-
houder. Zo is het voordrachtsrecht 
voor de benoeming van één of 
meerdere nieuwe leden van een 
toezichthoudend orgaan onbekend 
bij veel OR-leden. Ook weten veel 
OR-leden niet dat zij mogen over-
leggen met toezichthouders, zonder 
de tussenkomst van de bestuurder. 
Het Nationaal Register en de SER 
bundelen daarom hun krachten om 
de samenwerking tussen OR en 
toezichthouders hoger op de agenda 
te krijgen. Wij praten u volledig bij, 
zodat u uw voordeel kunt doen met 
een goede samenwerking met uw 
toezichthouder. 

15.10-15.30 uur Middagpauze

15.30-16.10 uur  Ingrijpende arbo-actualiteiten 
 voor de OR
Marjol Nikkel, specialist op het gebied van sociale wetgeving bij CS Opleidingen
De Arbowet gaat fl ink op de schop en dit heeft grote gevolgen voor uw 
OR-werk. Zo is er een drastische wijziging op het gebied van het eigenrisi-
codragerschap voor de ZW en WGA. Maar ook wordt de WGA-premie vanaf 
2017 aangepast, waardoor u UWV en particuliere verzekeraars eerlijker met 
elkaar kunt vergelijken. En niet te vergeten: er komen minimumeisen voor het 
basiscontract met de arbodienst. Ook krijgt uw OR meer instemmingsrecht 
als het gaat om de preventiemedewerker. In 2017 staan er dus veel grote 
veranderingen op arbogebied in de planning.

16.10 uur Borrel

In één dag alle 
OR-actualiteiten op 
een rij!

2A: Voorkom buitensporige 
beloningen!
JOhan Berends, OR-adviseur 
bij Metamorfase
Naast het informatierecht krijgt uw 
OR ook overlegrecht als het gaat om 
de beloningen binnen uw organisatie. 
Hierdoor heeft de OR de mogelijkheid 

2B: Stap (niet) naar de 
rechter bij een confl ict met 
uw bestuurder!
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER 
arbeidsrecht advocaten
U hoopt natuurlijk nooit een confl ict 
met uw bestuurder te krijgen, maar 
helaas blijkt in de praktijk dat niet 

om onredelijk hoge beloningen en 
extreme beloningsverschillen aan de 
kaak te stellen. Eén keer per jaar is 
uw bestuurder verplicht om met u de 
hoogte en inhoud van de arbeids-
voorwaardelijke regelingen binnen uw 
organisatie te bespreken. Wij geven 
u de handvatten en praktische tips, 
zodat u goed voorbereid  dit gesprek 
ingaat. 

alle besluiten eenvoudig tot stand 
komen. Als OR-lid heeft u meerdere 
mogelijkheden om een confl ict met 
uw bestuurder op te lossen. Wanneer 
stapt u naar de Ondernemingska-
mer? En in welke gevallen komt een 
meningsverschil voor de bedrijfscom-
missie of kantonrechter? Wij nemen 
de complete beroepsprocedure stap 
voor stap met u door.

Praktische tips en adviezen

Maatwerk door subsessies

Minimaal € 200 korting

Deskundige sprekers

Uitstekend bereikbaar

Direct toepasbaar

Maatwerk door subsessies

Minimaal € 200 korting

Deskundige sprekers

Uitstekend bereikbaar

Direct toepasbaar

Meld u aan met de antwoordkaart of ga naar www.rendementco.nl/noa

Gratis
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organiseert Rendement ook dit jaar weer 

het Nationaal OR Actualiteitencongres. 
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11.15-12.15 uur  

1A: 
een getrouwd stel
Hans van den Hurk, adviseur bij 
Hans van den Hurk advies
Om de doelen van uw OR te behalen, 
is het belangrijk dat het overleg met 
uw bestuurder soepel verloopt. In de 
praktijk valt dat niet altijd mee. Zo zijn 
er vaak verschillende verwachtingen 
en is vergaderen met de wet onder de 
arm niet altijd de beste houding. Het 
is dus belangrijk dat u kunt inschatten  
wat de bestuurder van u verwacht, 
zodat u irritaties voorkomt en u 
soepel het overleg doorkomt. Zie uw 
bestuurder niet als tegenstander, maar 
als medestander! 

12.15-13.00 uur

13.00-14.00 uur   

    Het contact met 

OR-leden van andere 

organisaties vind ik 

   ook altijd heel 
         leerzaam!


