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Dit jaar komen
de volgende 
onderwerpen aan bod:

Het Nationaal Arbo Congres 2018: in één dag alle arbo-actualiteiten op een rij!Aanmelden voor het Nationaal Arbo Congres 2018: www.rendementco.nl/nac

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

 Actualiteiten arbeidsvoorwaarden

 Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 

 Risico’s slapend dienstverband 

 Het nieuwe beeldschermwerk

 Rol en positie vertrouwenspersoon

 Actualiteiten eigenrisico- 

dragerschap ZW en WGA

 Arbowet in de praktijk

 Agressie op de werkvloer

 Privacywetgeving bij arbozaken

De gezondheid en
veiligheid van 

uw collega’s
gaan voor alles!

Daarom mag u het 

Nationaal Arbo 
Congres 2018 

beslist niet missen!

Dinsdag 27 november 2018 - Postillion Hotel Bunnik (Utrecht)

  Arboprofessionals
  Arbocoördinatoren
  Preventiemedewerkers
  Vertrouwenspersonen
  OR-leden
  VGWM-commissieleden
  Medewerkers personeelszaken
  HR-managers

Het Nationaal Arbo 
Congres 

is onmisbaar voor:

Speel op safe met de 

Arbotrainingen
van Rendement 
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 

11 praktijkgerichte trainingen:

11 trainingen voor alle kennis die u 
als arboprofessional nodig heeft:

M	 Agressie op de werkvloer
M	 Arbodoelen bereiken
M	 Arbowet in de praktijk
M	 BHV basis/herhaling
M	 Grip op verzuim
M	 Preventiemedewerker basis
M	 Preventiemedewerker vervolg
M	 RI&E in één dag
M	 Vertrouwenspersoon basis
M	 Vertrouwenspersoon vervolg
M	 Voorkom een burn-out

Kijk voor meer informatie over deze 
trainingen op www.rendementco.nl/arbo

Nationaal Arbo Congres 2018
Postillion Hotel Bunnik (Utrecht), Dinsdag 27 november 2018

F0818NAC

GRATIS 
themadossier voor alle deelnemers!

Abonnees op één

van de Rendement-edities

of Rendement.nl krijgen

€ 200 korting

Premium-abonnees krijgen

€ 230 korting

Ook van Rendement:

wordt georganiseerd door: Rendement Uitgeverij BV
Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam   

telefoon: (010) 224 80 05  
e-mail: congressen@rendement.nl

Prijzen 
Nationaal Arbo Congres 2018

€ 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



09.30-10.00 uur Ontvangst

 
10.00-10.10 uur Opening 

 10.10-10.50 uur Actualiteiten arbeidsvoorwaarden
 
Renate Kerkhof, advocaat bij Anders Arbeidsrecht
Op het gebied van arbeidsvoorwaarden staan er ingrijpende wijzigingen op de planning. Door de invoering van 
de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in 2020 gaat er veel veranderen op het gebied van ontslag, arbeidsover-
eenkomsten en flexwerk. Als arboprofessional moet u op de hoogte zijn van de wijzigingen die voor zieke werk-
nemers gelden, zodat u precies weet wanneer het contract eindigt, welke mogelijkheden de werkgever heeft en 
welke rechten de werknemer heeft. Wij zorgen ervoor dat u optimaal voorbereid bent op de WAB! 

10.50-11.15 uur Ochtendpauze

 11.15-12.15 uur      Subsessie 1      Maak uw keuze

1A: Risico’s slapend dienstverband 
Renate Kerkhof, advocaat bij Anders Arbeidsrecht
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid 
(WWZ) kiezen veel organisaties ervoor om een 
langdurig zieke werknemer na twee jaar in dienst te 
houden. Door dit slapend dienstverband ontlopen zij 
de transitievergoeding. Maar er zijn ook risico’s aan 
verbonden. Zo kan een werknemer weer herstellen 
en dan is uw werkgever weer verantwoordelijk voor 
loondoorbetaling en passend werk. De Eerste Kamer 
heeft onlangs ingestemd met een compensatieregeling 
voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige 
arbeidsongeschiktheid. Maar is deze compensatierege-
ling wel een passende oplossing? Wij zetten de voor- 
en nadelen voor u op een rij, zodat uw organisatie de 
juiste keuzes maakt. 

1B: Het nieuwe beeldschermwerk
Linda ten Katen, ergonomisch adviseur en ergotherapeut 
bij Health2Work
In de huidige maatschappij is beeldschermwerk niet 
meer weg te denken. Werknemers wisselen steeds 
vaker tussen een laptop, tablet en smartphone. Naast 
de vele voordelen van deze manier van werken, brengt 
het helaas ook veel gezondheidsklachten met zich mee. 
Als arboprofessional is het belangrijk op de hoogte te 
zijn van de wettelijke kaders op dit gebied. Daarnaast 
is het belangrijk dat u aan de slag gaat met de be-
wustwording en gedragsverandering van uw collega’s. 
U krijgt praktische tips en adviezen voor een gezonde, 
dynamische en veilige werkplek!

12.15-13.00 uur Lunchpauze

 13.00-14.00 uur      Subsessie 2      Maak uw keuze

14.00-14.10 uur Wisseling zalen

 14.10-15.10 uur      Subsessie 3      Maak uw keuze

3A: Arbowet in de praktijk
Marjol Nikkels, specialist op het gebied van sociale 
wetgeving bij CS Opleidingen
De Arbowet moet ervoor zorgen dat werknemers veilig 
en gezond kunnen werken. Het is dus belangrijk dat 
deze wetgeving op de juiste manier wordt toegepast 
binnen uw organisatie. In de praktijk blijkt dat orga-
nisaties (vaak uit onwetendheid) de arboregels niet of 
onjuist uitvoeren. Wij zetten daarom alle belangrijke 
arbowetgeving – inclusief de laatste wetswijzigingen 
– voor u op een rij. Voorkom onveilige werksituaties 
en onnodig hoge boetes en ga aan de slag met de 
Arbowet!  

3B: Agressie op de werkvloer
Huub Pennock, docent en adviseur bij Ergobalans 
In Nederland is er meer agressie op de werkvloer dan 
in de rest van Europa. Deze agressie wordt zowel ver-
oorzaakt door mensen binnen de organisatie als daar 
buiten. Naast fysiek geweld is er ook sprake van verba-
le of psychische agressie. De gevolgen zijn vaak niet te 
overzien. Denk aan posttraumatische stressstoornissen 
en langdurig verzuim. Het is dus hoog tijd om te kijken 
naar de situatie binnen uw eigen organisatie. Neem 
maatregelen op in uw RI&E en plan van aanpak en 
zorg voor een agressievrije werkplek! 

15.10-15.30 uur Middagpauze

 15.30-16.10 uur  Privacywetgeving bij arbozaken

Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht advocaten 
De invoering van de nieuwe privacywetgeving heeft het nodige stof doen opwaaien. Er moet veel veiliger en 
bewuster worden omgegaan met persoonsgegevens. Aangezien u als arboprofessional voortdurend te maken 
heeft met privacygevoelige informatie, is het dus noodzakelijk dat u weet waar de wettelijke grenzen liggen. 
Wat mag bijvoorbeeld wel en niet bij ziekte en verzuim? Wanneer moet uw organisatie een verwerkersovereen-
komst hebben en wat zijn de eisen daarvoor? Voorkom hoge boetes en zorg dat u op de hoogte bent van alle 
privacyregels!

16.10 uur Borrel

P R O G R A M M A

Het Nationaal Arbo 
Congres 2017: 
in één dag alle 

arbo-actualiteiten 
op een rij!

Het laatste 
arbonieuws
plus uw 
persoonlijke keuze
op het Nationaal 
Arbo Congres 2018
Dinsdag 27 november 2018
Postillion Hotel Bunnik (Utrecht)

Op arbogebied krijgt u voortdurend te maken 

met wijzigingen in de wet- en regelgeving. 

Naast de recente wijzigingen in de Arbowet 

en de privacywetgeving, staan er in 2019 

alweer nieuwe aanpassingen in de planning. 

Zo gaat er veel veranderen op het gebied 

van ontslag, arbeidsovereenkomsten en 

flexwerk. Maar ook de actualiteiten rondom 

het eigenrisicodragerschap zorgen voor 

veel opschudding. Het is daarom van groot 

belang dat u op de hoogte bent van de 

laatste ontwikkelingen. Tijdens het Nationaal 

Arbo Congres praten wij u helemaal bij over 

alle belangrijke wijzigingen op arbogebied. 

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 heeft u de keuze uit 

zes verschillende praktijkgerichte subsessies. 

Dus of u nu de vertrouwenspersoon op de 

kaart wilt zetten of agressie op de werkvloer 

wilt tegengaan, wij zorgen ervoor dat u 

helemaal wordt bijgepraat over het laatste 

arbonieuws!

www.rendementco.nl/nac

Iedere deelnemer ontvangt 
tijdens het congres het 
gratis themadossier 
‘Ziekte: van aansprakelijkheid 
tot zwangerschap’.
Elke organisatie krijgt er vroeg of 

laat mee te maken: een werknemer 

die ziek wordt. De arboprofessional 

speelt een belangrijke rol in het re-

integratieproces en het terugdringen 

van verzuim. Daarnaast moet hij bekend 

zijn met de wet- en regelgeving rondom 

zieke werknemers, die streng en 

complex is. Met dit boekje bij de hand 

hoeft langdurig verzuim echter geen 

hoofdpijndossier te zijn!

Inschrijven 

voor het Nationaal Arbo 

Congres 2018 kan op

www.rendementco.nl/nac

Gratis 
themadossier 

voor alle
bezoekers!

Het Nationaal 
Arbo Congres 2018:

  Actuele onderwerpen
  Praktische tips en
 adviezen
  Deskundige sprekers
  Kies de onderwerpen 
 die ú belangrijk vindt 
 dankzij de subsessies
  Goede bereikbaarheid

2A: Rol en positie vertrouwenspersoon
Huub Pennock, docent en adviseur bij Ergobalans
De rol en positie van de vertrouwenspersoon blijken 
helaas ver onder de maat te zijn. Volgens het mi-
nisterie van SZW is er dus werk aan de winkel voor 
werkgevers, vertrouwenspersonen en ondernemings-

2B: Actualiteiten eigenrisicodragerschap 
      ZW en WGA
Marjol Nikkels, specialist op het gebied van sociale 
wetgeving bij CS Opleidingen
Steeds meer organisaties kiezen voor eigenrisicodra-
gerschap als het gaat om de Ziektewet (ZW) en de 

raden. Er is veel onduidelijkheid over de invulling van 
de taken in de praktijk. Maar ook de bekendheid, 
beschikbaarheid en bereikbaarheid van de vertrou-
wenspersoon laat nog altijd te wensen over. Dit vraagt 
dus om een daadkrachtige aanpak. Uw OR kan u 
hierbij helpen. Zet de vertrouwenspersoon weer op de 
kaart, zodat uw organisatie voldoet aan de wettelijke 
verplichting om beleid te voeren. 

regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
(WGA). De overstap van UWV naar het eigen-
risicodragerschap kan namelijk sinds dit jaar zonder 
staartlasten. Maar waar moet u nu precies rekening 
mee houden? Daarnaast staan er nog meer wetswij-
zigingen in de planning die invloed kunnen hebben 
op uw besluit, zoals de verkorting van de periode van 
loondoorbetaling bij ziekte en het afschaffen van de 
sectorale premies voor de ZW en WGA. Laat u optimaal 
informeren, zodat uw collega’s en organisatie geen 
risico lopen!


