
Een goed functionerende OR
is ook een kwestie van

Daarom organiseert 
Rendement 
speciaal
voor OR-leden
deze praktische 
trainingen:

€ 100 korting 
voor abonnees op één 

van de Rendement-edities 
of Rendement.nl    

Premium-abonnees
krijgen zelfs

€ 130 korting!

Trainingen voor leden van de ondernemingsraad

Hoe gevarieerd het cursusaanbod van Rendement 

op OR-gebied ook is, er zijn altijd scenario’s die 

vragen om bedrijfsspecifi eke oplossingen. Dat is 

precies wat een OR-scholing op maat kan bieden: 

een intensieve OR-training waarbij u zélf vooraf 

bepaalt welke onderwerpen er behandeld worden. 

Daarnaast bepaalt u ook zelf de locatie en de 

datum of data. Bovendien is maatwerkscholing in 

verhouding een stuk goedkoper dan wanneer de 

OR-leden zich opgeven voor een OR-dag met een 

open inschrijving. Vraag een offerte aan via 

www.rendementco.nl/oropmaat en ontdek 

wat uw voordeel is. 

In één dag 
alle OR-actualiteiten op een rij

Als lid van de OR maakt u zich natuurlijk sterk voor 

uw achterban. Daarom is het van belang dat u op de 

hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op OR-

gebied. Tijdens het Nationaal OR Actualiteitencongres 

wordt u helemaal bijgepraat over de actualiteiten op 

het gebied van medezeggenschap. Maak u dus nóg 

sterker voor uw achterban en bezoek op 28 november 

2017 het Nationaal OR Actualiteitencongres!

Trainingen waarbij ú bepaalt
wat er behandeld wordt

OR-scholing op maat

Noteer alvast in
uw agenda:    

Dinsdag 
28 november 2017

Nationaal OR 
Actualiteiten-

congres

OR & Arbeidsvoorwaarden

OR & Arbo

OR & Financiën

OR Gevorderdendag

OR-jaarverslag in één dag

OR & Pensioen

OR & Reorganisatie

OR Startersdag

OR & Verkiezingen

weten hoe 
            het zit!

      Ik sta 
           sterker, nu
                      ik precies weet hoe
                               het zit!

www.rendementco.n l

www.rendementco.nl
Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam    

(010) 224 80 05
opleidingen@rendement.nl

Met info over 
gewijzigde Arbowet



Rendement organiseert diverse praktijkgerichte trainingen voor leden van de onder-
nemingsraad. Hiermee vergroot u uw kennis, blijft u op de hoogte van de actuele 
ontwikkelingen en verbetert u uw vaardigheden. Dan weet u precies hoe het zit en 
kunt u uw achterban nóg beter vertegenwoordigen!

De kosten voor deze OR-trainingen bedragen € 645 per training voor niet-abonnees. 
•  

Abonnees van één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen een korting van € 100 en betalen slechts € 545. 
•  

Premium-abonnees krijgen een extra korting en betalen slechts € 515.
•  

De 2e en 3e collega van dezelfde organisatie betalen slechts € 465 per persoon.
•  

Elke 4e deelnemer van dezelfdeorganisatie betaalt slechts € 195! 

OR -jaarverslag in één dag
Maak in één dag uw OR-jaarverslag. 

En nog goed ook!

OR Gevorderdendag
Actief de koers van uw organisatie 

meebepalen? Leer er alles over op deze dag!

OR & Pensioen
U heeft instemmingsrecht 
over de pensioenregeling

OR & Reorganisatie
Maak uzelf als OR-lid onmisbaar bij 

een reorganisatie!

OR & Verkiezingen
Maak van uw OR-verkiezingen een 

echt succes!

OR Startersdag
Nieuw in de OR? Zorg dat u mee kunt 

praten en kom naar de OR Startersdag!

OR & Arbeidsvoorwaarden
Bescherm uw achterban bij de opstelling 

van collectieve regelingen!

OR & Financiën
Eenvoudige � nanciële analyse 

met OR-ratio’s

OR & Arbo
Antwoord op alle vragen 

die de vernieuwde Arbowet oproept

In een dag leert u hoe u een aantrekkelijk en inhoudelijk goed 
OR-jaarverslag maakt. Ervaren OR-adviseurs begeleiden u in kleine 
groepen bij het schrijven van uw eigen jaarverslag. En met behulp 
van praktische checklists en schrijfwijzers gaat u aan het eind van de 
dag met een eigen conceptjaarverslag de deur uit. Na deze training 
legt u het gemaakte verslag op tafel om dit met de voltallige OR te 
bespreken en eventueel onderdelen in te korten of uit te breiden. En 
voor de presentatie krijgt u kant-en-klare formats mee. Allemaal heel 
praktisch en direct te gebruiken in uw ondernemingsraad.

Data en locaties van deze training vindt u op
www.orjaarverslag.nl

Als ervaren OR-lid (bijvoorbeeld voorzitter of secretaris) vervult u een 
sleutelrol binnen de ondernemingsraad. Er wordt van u verwacht het 
voortouw te nemen bij complexe situaties. Maar alleen met de juiste 
kennis geeft u het advies waar uw ondernemingsraad haar doelen 
mee bereikt. Op deze training leert u hoe uw bestuurder niet meer om 
u heen kan en hoe uw achterban optimaal betrokken blijft. Ontdek 
het succes van de medezeggenschap voor uw organisatie. Om een 
sterk blok te vormen binnen uw ondernemingsraad adviseren wij u om 
met meerdere ervaren OR-collega´s aan deze training deel te nemen.

Data en locaties van deze training vindt u op
www.orgevorderdendag.nl

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die voortdurend 
verandert. De OR heeft in veel gevallen instemmingsrecht als het 
gaat om pensioen, maar vindt het vaak een moeilijk onderwerp. 
Maar dat hoeft helemaal niet. De Wet op de ondernemingsraden 
is in 2016 op dat punt zelfs uitgebreid. Tijdens de training OR & 
Pensioen zetten we de pensioensystemen en de pensioenwetgeving 
voor de OR op een rij en krijgt u tips voor de praktijk. Na afl oop 
bent u een goede gesprekspartner van de bestuurder als het gaat 
om pensioen.

Data en locaties van deze training vindt u op
www.rendementco.nl/orp

Bij een reorganisatietraject speelt de OR een belangrijke rol. De OR zal 
immers om advies gevraagd worden en vaak heeft de OR ook grote 
invloed op de inhoud van het Sociaal Plan. Ook is de OR tijdens het 
traject dé vraagbaak voor de achterban. Maar hoe onderhandelt u 
over een Sociaal Plan en hoe houdt u in de gaten of de ontslagregels 
juist worden toegepast? Tijdens de training OR & Reorganisatie wordt 
inzicht gegeven in de arbeidsrechtelijke kant van een reorganisatie en 
worden rechten en plichten van de OR én de werkgever tijdens een 
reorganisatie op een rij gezet, aangevuld met praktische tips.

Data en locaties van deze training vindt u op
www.rendementco.nl/orr

Tijdens OR-verkiezingen krijgen werknemers de kans om nieuwe 
OR-leden te kiezen. Voor zowel de achterban, de bestuurder als de 
OR zelf is het belangrijk dat de juiste werknemers worden gekozen. 
Een eerlijke en succesvolle verkiezing is hierbij een must. Daarom 
organiseert Rendement de eendaagse training OR & Verkiezingen. Tij-
dens deze training zorgen wij ervoor dat u volledig op de hoogte bent 
van alle wettelijke procedures rondom de OR-verkiezingen. Daarnaast 
spelen creativiteit, organisatie en planning van een campagne een 
grote rol.

Data en locaties van deze training vindt u op
www.rendementco.nl/orv

Speciaal voor nieuwe OR-leden heeft Rendement de OR Startersdag 
ontwikkeld. Tijdens deze dag wordt u op de hoogte gebracht van alle 
activiteiten binnen de ondernemingsraad. U wordt wegwijs gemaakt 
in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zodat u precies weet 
welke rechten en plichten u heeft naar uw bestuurder en achterban. 
Ook krijgt u zicht op uw rol binnen de medezeggenschap en de da-
gelijkse werkzaamheden waarmee u als OR-lid te maken heeft. Kom 
niet voor verrassingen te staan en laat u in één dag volledig bijpraten 
tijdens de OR Startersdag.

Data en locaties van deze training vindt u op
www.orstartersdag.nl

Bij het opstellen van arbeidsvoorwaardelijke regelingen speelt de OR een 
belangrijke rol vanwege het instemmingsrecht. Wanneer geldt dit recht? 
Hoe beoordeelt u of instemming reëel is? Wanneer en hoe mogen 
arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) gewijzigd worden? Bindt instemming de 
individuele werknemer? Wat moet u doen als de OR niet om instem-
ming wordt gevraagd? Tijdens deze training worden de wettelijke ka-
ders van de meest voorkomende arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelin-
gen en de mogelijkheid tot de eenzijdige wijziging daarvan besproken. 
Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van de OR op dit vlak.

Data en locaties van deze training vindt u op
www.rendementco.nl/ora

In de praktijk blijkt dat de meeste ondernemingsraden niet over vol-
doende fi nanciële en economische kennis beschikken. Daarom organi-
seert Rendement de training OR & Financiën. In één dag weet u precies 
welke gegevens u nodig heeft en hoe u hier een conclusie uit kunt 
trekken. Wij leren u optimaal gebruik te maken van uw bevoegdheden 
om de benodigde informatie te krijgen van de fi nanciële en HR-afdeling. 
Daarnaast maken wij u bekend met de meest gebruikte termen en ge-
ven wij u praktische tips bij het analyseren van de fi nanciële gegevens. 
Na afl oop heeft u de kennis in huis waar u als OR-lid echt iets mee kunt. 

Data en locaties van deze training vindt u op
www.rendementco.nl/orf

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Het 
is voor u belangrijk om te weten wat de wijzigingen in deze 
wet voor gevolgen hebben, want ondernemingsraden hebben 
een belangrijke taak in het stimuleren, toetsen en controleren 
van veilig en gezond werken in hun organisatie. Daarnaast 
vertellen wij u hoe u als OR werkelijk invloed uitoefent op actuele 
onderwerpen, zoals werkdruk of blootstelling aan chroom VI. 
Ook geven we direct toepasbare tips voor een gezonde en veilige 
werkplek.   

Data en locaties van deze training vindt u op
www.rendementco.nl/orarbo

U kunt zich aanmelden via de bij de training genoemde website.
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