
  Ik ga, 
zeker weten!

EVEN BIJTANKEN OP HET 
NATIONAAL OR CONGRES

UW OR-KENNIS 
IN ÉÉN DAG 

WEER OP PEIL

D I N S D A G  2 9  M E I  2 0 1 8 :

Inschri jven op: www.rendementco.nl/noc

DIT JAAR 
OP HET 
NATIONAAL 
OR CONGRES:
• Actualiteiten 

privacywetgeving 
• Actualiteiten fl exwerkers
• Actualiteiten pensioenen
• OR-jaarplan: een goede 

voorbereiding is het halve 
werk

• Uw rol bij organisatie-
veranderingen

• Actualiteiten Arbowet
• Actualiteiten 

ambtenarenrecht
• Actualiteiten 

beloningsverschillen 

KIJK BINNENIN 
DEZE FOLDER 
VOOR HET COMPLETE 
PROGRAMMA �

Om u nog sterker 
te maken:
Digitale tips & tricks voor de OR
19 juni of 27 november 
OR & Arbeidsvoorwaarden
26 juni of 20 november 
OR & Arbo
22 maart, 31 mei , 19 juni , 6 november 
of 11 december 
OR & Financiën
19 juni of 22 november 
OR Gevorderdendag
31 mei of 13 november 
OR & Pensioen
7 juni of 20 november 
OR & Privacywetgeving (AVG)
19 april, 11 juni, 4 oktober 
of 10 december 
OR & Reorganisatie
5 juni of 6 november 
OR Startersdag
20 maart, 5 juli , 27 september of 
11 december  
OR & Verkiezingen
12 juni of 15 november
OR op maat 
De inhoud van de scholing wordt volledig 
op maat gemaakt voor uw OR. Naar aanlei-
ding van een persoonlijk voorgesprek 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!

Meer info en inschrijven 
voor deze trainingen op: 

www.rendementco.nl/or

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

www.rendementco.n l

Voor alle 
bezoekers 

� GRATIS 
themadossier 

Rendement Uitgeverij B.V.  Postbus 27020  3003 LA Rotterdam
Telefoon: 010 - 224 80 05    e-mail: congressen@rendement.nl

Voor alle 
bezoekers 

�
themadossier 

AANMELDEN GAAT SNEL 
EN EENVOUDIG VIA 
WWW.RENDEMENTCO.NL/NOC

NOG MEER
BIJTANKEN?

UW OR STAAT STERKER MET MEER KENNIS.

DUS KOM OP 29 MEI 
NAAR HET NATIONAAL

OR CONGRES!

€ 200 korting 
voor abonnees van één van 

de Rendement-edities 
of Rendement.nl

€ 230 korting 
voor Premium-abonnees



Programma 
Nationaal OR Congres
Dinsdag 29 mei 2018, Postillion Hotel in Bunnik   Dagvoorzitter: Justin Verbeek

9.30-10.00 uur  Ontvangst

10.00-10.10 uur Opening

10.10-10.50 uur Actualiteiten privacywetgeving  
Jo Weerts, specialist op het gebied van privacywetgeving bij JWinfotainment
Op 25 mei wordt de Europese Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) in Nederland ingevoerd. Vanaf dat moment moet uw organisatie voldoen 
aan de strenge richtlijnen voor het verwerken van persoonsgegevens. Als OR-lid 
heeft u een belangrijke rol als het gaat om de privacy van uw achterban. Uw 
organisatie is verplicht om correct om te gaan met privacygevoelige informatie. 
Boetes kunnen oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet. Maak dus 
optimaal gebruik van uw instemmingsrecht bij elke regeling die uw organisatie 
maakt als het gaat om het verwerken en beschermen van persoonsgegevens!   

10.50-11.15 uur Pauze

11.15-12.15 uur   Subsessie   Ronde 1

1A. Actualiteiten 
fl exwerkers
Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij 
JWinfotainment
Het aantal werknemers met een 
fl exibel contract is enorm gegroeid. 
Bijna een kwart van de beroepsbevol-
king valt hieronder. De Wet werk en 
zekerheid (WWZ) heeft ervoor gezorgd 
dat deze groep meer zekerheid heeft 
gekregen, maar een goede aansluiting 
met de WOR ontbreekt. Zo krijgen 
fl exibele arbeidskrachten bijvoorbeeld 
pas na 24 maanden medezeggen-
schapsrechten. Daarnaast zijn onlangs 
een aantal wetswijzigingen doorge-
voerd rond fl exibele arbeidskrachten. 
Verder spelen er ook een aantal 
actuele wijzigingen rond fl exibele 
arbeidskrachten. Zo hoeft een oproep-
kracht met een nulurencontract geen 
gehoor meer te geven aan een oproep. 
Ook is er veel onzekerheid door de 
recent ingevoerde Wet deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) 
die in 2020 alweer wordt vervangen 
door een geheel nieuwe wet.  

1B. Actualiteiten 
pensioenen
Jaap Harmsen, pensioenconsulent bij 
Pensioen Perspectief
Omdat we in Nederland steeds 
ouder worden, heeft de overheid de 
pensioenleeftijd verhoogd. Dit heeft 
grote fi nanciële gevolgen voor uw 
achterban en uw bestuurder, zeker 
omdat de vraag is hoe de pensioenuit-
voerders hiermee omgaan. Daarnaast 
veranderen de regels rond pensioenen 
ook voortdurend. Gelukkig heeft u 
als OR-lid het recht om invloed uit te 
oefenen op de pensioenregeling van 
uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat u 
helemaal op de hoogte bent, zodat 
u optimaal gebruikmaakt van uw 
instemmingsrecht en uw collega’s er 
op hun oude dag warm bijzitten. 

12.15-13.00 uur Lunchpauze

13.00-14.00 uur   Subsessie   Ronde 2

2A. OR-jaarplan: 
een goede voorbereiding is 
het halve werk
Radboud Hafkenscheid, OR-adviseur bij 
de Navigator
Het OR-vak is enorm complex. Zo zit u 
de ene keer in een zware onderhande-
ling met de bestuurder en de andere 
keer informeert u op een toegankelijke 
wijze uw achterban. Hierbij moet u ook 
nog rekening houden met ingewik-
kelde wetten en regels. Het is dus 
belangrijk dat u als OR overzicht houdt 
op alle zaken waar u invloed op heeft, 
zodat u niet achter de feiten aanloopt. 
Wij helpen u met het opstellen 
van een OR-jaarplan, zodat u goed 
geïnformeerd en zonder vertraging  uw 
OR-werk kunt uitvoeren.  

2B. Uw rol bij organisatie-
veranderingen
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER 
arbeidsrecht advocaten
Veranderingen in de organisatie, zoals 
reorganisaties, fusies en overnames, 
hebben grote impact op uw achterban. 
Naast de vraagbaak die u bent voor 
uw collega’s, heeft u een belangrijke 
adviestaak naar uw bestuur toe. Zo 
heeft u grote invloed op het sociaal 
plan. Onderschat ook niet wat een 
goede samenwerking met de vakbon-
den u kan opleveren. Wij praten u bij 
over de laatste actualiteiten en geven 
u praktische tips en adviezen voor uw 
rol in deze ingrijpende situaties. 

14.00-14.10 uur Wisseling zalen

14.10-15.10 uur   Subsessie   Ronde 3

3A. Actualiteiten Arbowet
Huub Pennock, arbospecialist bij 
Ergo Balans
Het arbobeleid binnen de organisatie 
is één van de speerpunten van de me-
dezeggenschap. Uw OR heeft de taak  
om gezond en veilig werken binnen 
uw organisatie te stimuleren, toetsen 
en controleren. Door uw wettelijke 
rechten optimaal te benutten, kunt u 
de arbeidsomstandigheden binnen uw 
organisatie ook echt verbeteren. De  
RI&E is hiervoor een handig hulpmid-
del. Houd uw arbokennis dus actueel, 
zodat u uw werkomgeving arboproof 
kunt maken en arbeidsongevallen 
voorkomt. 

 3B. Actualiteiten 
ambtenarenrecht
Fleur van Bree, advocaat bij Valegis 
Advocaten
Onder medewerkers bij overheidsorga-
nisaties is er veel onrust als het gaat 
om hun arbeidsvoorwaarden. Deze 
worden namelijk in 2020 gelijkge-
trokken met het reguliere arbeidsrecht 
door de Wet normalisering rechtspo-
sitie ambtenaren (Wnra). Dit heeft nu 
al gevolgen voor bijvoorbeeld de ver-
lenging van tijdelijke dienstverbanden. 
De OR heeft hierbij een belangrijke rol 
vanwege het instemmingsrecht. Zorg 
dus dat u alles weet over de wettelijke 
kaders van het ambtenarenrecht.    

15.10-15.30 uur Middagpauze

15.30-16.10 uur Actualiteiten beloningsverschillen  
René van Oorschot, consultant bij HRD Group  
Er is momenteel veel onvrede over de grote verschillen tussen topsalarissen 
en de salarissen op de werkvloer. Om deze loonkloof bespreekbaar te maken, 
heeft uw OR het recht om jaarlijks met uw bestuurder om de tafel te gaan en 
de beloningen en de loonverschillen binnen de organisatie te bespreken. Uw 
bestuurder is daarbij verplicht uw OR te voorzien van een duidelijk overzicht 
van alle lonen, inclusief de beloningen voor bestuurders. Hoe zorgt u er nu voor 
dat de beloningsverschillen binnen uw organisatie écht kleiner worden? Naast 
dat u op de hoogte wordt gebracht van de actuele wetswijzigingen, geven wij u 
praktische handvatten. Het jaarlijkse beloningsgesprek levert daardoor ook echt 
iets op voor uw achterban.

16.10 uur Borrel
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Kom ook bijtanken! Geef u snel op voor deze leerzame dag via www.rendementco.nl/noc

Dit jaar staan er veel wetswijzigingen op de 

planning die ingrijpende gevolgen kunnen 

hebben voor uw achterban. Zo komen er 

strengere regels rond het privacybeleid 

binnen uw organisatie en zorgt het recht 

op een gesprek met uw bestuurder over 

beloningsverschillen voor de nodige 

onrust. Als OR-lid is het daarom belangrijk 

dat u op de hoogte bent van de laatste 

ontwikkelingen. Tijdens het Nationaal 

OR Congres wordt u helemaal bijgepraat 

over alle actualiteiten op het gebied van 

medezeggenschap. 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 een goed OR-

jaarplan wilt leren opstellen of alles wilt 

horen over de actualiteiten rond de Arbowet, 

wij zorgen ervoor dat u helemaal wordt 

bijgepraat over het laatste OR-nieuws!

ZORG DAT UW 
OR-KENNIS OP PEIL IS!

Iedere bezoeker ontvangt tijdens 
het congres het gratis themadossier 
‘Privacy en AVG’. Dit dossier bevat 
allerlei informatie en tips over:

• het wettelijke kader
• persoonsgegevens
• gevolgen voor werkgevers, werknemers en 

externe partijen
• verzamelen persoonsgegevens en toestemming
• Privacy Impact Assessment
• Chief Information Offi cer/functionaris

gegevensbescherming 
• meldplicht datalekken
• instanties en hun rol
• interne regelingen
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€ 200 korting 
voor abonnees van één van de 

Rendement-edities of Rendement.nl

€ 230 korting 
voor Premium-abonnees


