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Mijn achterban
moet altijd op mij 
kunnen rekenen...

Daarom ga ik
op 30 mei a.s.
naar het

DIT JAAR OP HET NATIONAAL OR CONGRES:

• Actualiteiten Arbowet 

• Wettelijke bevoegdheden van de OR

• OR & Reorganisatie

• Grijp in bij werkstress! 

• OR & Pensioenen

• Overtuig uw bestuurder en achterban!

• Rechten en plichten bij ziekte en verzuim

• Actualiteiten privacywetgeving 

KIJK BINNENIN DEZE FOLDER VOOR 
HET COMPLETE PROGRAMMA 

Inschrijven op: www.rendementco.nl/nocwww.rendementco.n l

Dinsdag 30 mei 2017 - Postillion Hotel Bunnik (Utrecht)

MAAK JE STERK(ER) VOOR JE A
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Voor alle 
bezoekers 

 GRATIS 
themadossier 

Aanmelden gaat snel en eenvoudig via 
www.rendementco.nl/noc

Om u nog sterker te 
maken:

Digitale tips & tricks voor de OR  
20 april of 7 november

OR & Arbeidsvoorwaarden 
16 mei of 3 oktober

OR & Arbo
18 april , 29 juni, 21 september, 5 oktober 
of 19 december

OR & Financiën
1 juni of 21 november

OR Gevorderdendag 
16 mei of 23 november

OR & Pensioen
16 mei of 9 november

OR & Reorganisatie 
13 juni of 7 november

OR Startersdag  
20 juni, 28 september of 12 december 
OR & Verkiezingen  
8 juni of 7 december

Bovengenoemde OR-trainingen worden
gehouden in Utrecht

OR op maat 
De inhoud van de scholing wordt volledig 
op maat gemaakt voor uw OR. Naar 
aanleiding van een persoonlijk voorge-
sprek stelt de docent het programma 
samen.

Naast het Nationaal OR Congres 
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!

Rendement Uitgeverij B.V.
Postbus 27020  3003 LA Rotterdam

Telefoon: 010 - 224 80 05  Fax: 010 - 243 90 28
e-mail: congressen@rendement.nl

Meer info en inschrijven 
voor deze trainingen op: 

www.ordag.nl

Dankzij die 
subsessies, stel 

ik mijn eigen 
programma 

samen!
in het Postillion Hotel Bunnik (Utrecht)

Prijzen Nationaal OR Congres:
€ 625 voor niet-abonnees

€ 425 voor abonnees op één van 
de Rendement-edities of Rendement.nl

€ 395 voor Premium-abonnees
€ 345 voor de 2e en 3e deelnemer

van dezelfde organisatie
€ 95 voor elke 4e deelnemer 

van dezelfde organisatie



Dinsdag 19 mei 2015 - Postillion Hotel Bunnik (Utrecht)

MAAK JE STERK(ER) VOOR JE A
CH

TERBA
NProgramma

Dinsdag 30 mei 2017, Postillion Hotel in Bunnik
Dagvoorzitter: Jo Weerts

2A. Grijp in bij werkstress! 
Carien Karsten, specialist op het gebied 
van werkstress 
Werkstress is helaas nog altijd de 
belangrijkste oorzaak van werkgere-
lateerd ziekteverzuim. Als OR heeft u 
de wettelijke taak om ervoor te zorgen 
dat uw organisatie regels rond arbeids-

2B. OR & Pensioenen
Jaap Harmsen, pensioenconsulent bij 
Pensioen Perspectief
Als OR-lid heeft u met uw instem-
mingsrecht een grote invloed op het 
pensioen van uw achterban. Zeker 
omdat deze arbeidsvoorwaarde 
voortdurend verandert. Veel OR-leden 

voorwaarden, arbeidsomstandigheden 
en werk- en pauzetijden naleeft. Het is 
dus belangrijk dat het voorkomen van 
psychosociale arbeidsbelasting (PSA) 
één van uw speerpunten is. Vanuit uw 
rol en via het instemmingsrecht stuurt 
u op een goed beleid dat gericht is 
op onderzoek, analyse en aanpak van 
PSA. Grijp dus tijdig in als werkstress 
de overhand krijgt op de werkvloer, of 
beter nog: wees het voor!

vinden de materie rond pensioen te 
ingewikkeld, maar dit hoeft helemaal 
niet zo te zijn. Wij zorgen ervoor dat 
u eenvoudig een duidelijk beeld krijgt 
van de pensioensystemen en zetten 
de pensioenwetgeving die voor u van 
belang is op een rij. 

9.30-10.00 uur  Ontvangst

10.00-10.10 uur Opening

10.10-10.50 uur Actualiteiten Arbowet 
Jo Weerts, specialist op het gebied van arbowetgeving bij JWinfotainment
Per 1 juli gaat de nieuwe Arbowet in en dat heeft grote gevolgen voor uw 
OR-werk. Zo krijgt u meer instemmingsrecht als het gaat om de preventieme-
dewerker, waardoor de positie van de preventiemedewerker wordt versterkt. 
Daarnaast krijgt uw achterban vrije toegang tot de bedrijfsarts en krijgen zij 
recht op een second opinion. En er komen minimumeisen aan het basiscon-
tract met de arbodienst. Wij brengen u volledig op de hoogte van de laatste 
actualiteiten op arbogebied.    

10.50-11.15 uur Pauze

11.15-12.15 uur   Subsessie   Ronde 1

1A. Wettelijke 
bevoegdheden van de OR
Mark Capel, directeur en OR-specialist 
bij TRAINIAC
Ondanks dat al uw bevoegdheden 
in de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) zijn beschreven, is het voor 
veel OR-leden nog altijd onduidelijk 
waar zij precies invloed op uit kunnen 
oefenen. Bij welke besluiten geldt 
nu precies uw instemmingsrecht? 
En welke informatie is de bestuur-
der verplicht om met u te delen? 
Daarnaast roept het adviesrecht ook 
altijd veel vragen op. Wat gebeurt 
er bijvoorbeeld als u een negatief 
advies uitbrengt? Wij zetten daarom 
de belangrijkste artikelen uit de WOR 
voor u op een rij, zodat u volledig 
gebruikmaakt van uw bevoegdheden. 

1B. OR & Reorganisatie
Sandra Sanchez en Juliette van Kesteren, 
juristen arbeidsrecht bij 2Work Arbeids-
juristen
Een reorganisatie zorgt voor veel 
onrust binnen uw organisatie. Het 
is dus belangrijk dat dit proces vlot 
en eerlijk verloopt. Als OR-lid heeft u 
hierbij een verantwoordelijke taak. U 
heeft niet alleen adviesrecht over het 
reorganisatieplan, maar ook heeft u 
invloed op de inhoud van het sociaal 
plan. Daarom zetten wij uw rechten 
en plichten op een rij, zodat u goed 
bent voorbereid op deze lastige peri-
ode en u optimaal voor uw achterban 
kunt opkomen. 

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. Overtuig uw bestuurder 
en achterban!  
Laurens van der Horst, communicatie-
adviseur en trainer bij Bureau
Spraakwater
Uw OR-werk valt of staat met goede 
communicatie. Alleen met de juiste 
overtuigingskracht kunt u uw be-
stuurder effectief beïnvloeden. Maar 
uiteraard spelen uw communicatieve 
vaardigheden ook een belangrijke rol 
bij het creëren van draagvlak bij uw 
achterban. Daarom krijgt u praktische 
tips en adviezen, zodat u sterker en 
doelgerichter het gesprek in gaat. 

3B. Rechten en plichten bij 
ziekte en verzuim
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER 
arbeidsrecht advocaten
Uw achterban heeft rechten en 
plichten bij ziekte en verzuim. Maar 
in de praktijk blijkt dat zowel de 
bestuurder als werknemers niet goed 
op de hoogte zijn van deze regels. 
Waar liggen de grenzen rond privacy 
bij controles? Welke personeelsgege-
vens mogen er wel of niet verstrekt 
worden aan externe partijen? En 
welke informatie is de zieke werkne-
mer verplicht om te melden? Voorkom 
veel ellende en zorg dat uw achterban 
geïnformeerd en beschermd wordt als 
het gaat om ziekte en verzuim. 

15.10-15.30 uur Middagpauze

15.30-16.10 uur Actualiteiten privacywetgeving 
 Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht 
 advocaten
De privacybescherming van uw achterban wordt steeds belangrijker en de 
wetgeving gaat hier ook in mee. Zo is de Wet bescherming persoonsgegevens 
onlangs gewijzigd, waardoor het verplicht is geworden om datalekken 
te melden. En vanaf volgend jaar wordt de Europese Privacyverordening 
ingevoerd. Hierin staat dat bijna alle organisaties een functionaris voor 
de gegevensbescherming moeten aanstellen. Aangezien u als OR-lid 
instemmingsrecht heeft op elke regeling die te maken heeft met het verwerken 
en beschermen van persoonsgegevens van werknemers, ligt er dus een schone 
taak op u te wachten. 

16.10 uur Borrel

Voor alle bezoekers 

 GRATIS 
themadossier 
Iedere deelnemer ontvangt tijdens het congres 
het gratis themadossier ‘Nieuwe spelregels in 
het OR-werkveld’. Dit dossier bevat praktische 
informatie over uw rol als OR-lid bij het 
toepassen van de nieuwe arbeidswetten.

 Grote variatie aan onderwerpen

 Maatwerk door subsessies

 Deskundige sprekers

 Praktische tips en adviezen

 Korting voor lezers en 
    Premium-abonnees

 Uitstekend bereikbaar 

 Direct toepasbaar

Dit jaar staan er veel wetswijzigingen in de planning die ingrijpend zijn voor uw achter-

ban. Zo komen er strengere regels rondom de privacy van uw achterban en zorgt de 

nieuwe Arbowet voor drastische wijzigingen in uw OR-werk. Het is daarom van groot 

belang dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Tijdens het Nationaal 

OR Congres wordt u helemaal bijgepraat over de meest recente wijzigingen in de 

wet- en regelgeving. En omdat elke OR anders is, bieden wij een congresprogramma 

op maat. U kiest namelijk zelf de onderwerpen die voor uw OR van belang zijn. In 

drie rondes bieden wij zes verschillende praktijkgerichte subsessies aan. Dus of u nu 

werkstress wilt aanpakken of optimaal gebruik wilt maken van uw wettelijke 

bevoegdheden, wij zorgen ervoor dat u helemaal wordt bijgepraat 

over het laatste OR-nieuws!

Geef u snel op voor deze leerzame dag via 
www.rendementco.nl/noc

Bij het OR-werk komt 
heel wat kijken... 

Om bij te blijven 
is deze dag voor mij 
onmisbaar!

F0317NOC


