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M E T  D I T  J A A R  A A N D A C H T  V O O R :  J  A r b e i d s v o o r w a a r d e n  J  S a m e n -
w e r k i n g  m e t  b e s t u u r d e r  J  W A B  J  S c r u m  J  E i g e n r i s i c o d r a g e r s c h a p 
Z W  e n  W G A  J  W e r k s t r e s s  J  P e n s i o e n e n  J  P r i v a c y w e t g e v i n g  ( A V G )

DIGITALE TIPS & TRICKS VOOR DE OR
13 juni of 10 december

OR & ARBEIDSVOORWAARDEN
27 juni of 14 november 

OR & ARBO
19 maart, 20 juni, 26 september of 5 november 

OR & BELONINGSVERSCHILLEN
16 mei of 12 november 

OR & FINANCIËN
25 juni of 21 november 

OR GEVORDERDENDAG
21 mei of 14 november 

OR-JAARVERSLAG
12 maart 

OR & PENSIOEN
20 juni of 26 november 

OR & PRIVACYWETGEVING (AVG)
21 mei of 19 november 

OR & REORGANISATIE
18 juni of 26 november 

OR STARTERSDAG
19 maart, 27 juni, 24 september of 10 december 

OR & VERKIEZINGEN
14 mei of 14 november 

PROACTIEVE OR
18 juni of 28 november 

OR-SCHOLING OP MAAT
De inhoud van de scholing wordt volledig op maat ge-
maakt voor uw OR. Naar aanleiding van een persoonlijk 
voorgesprek stelt de docent het programma samen.

Meer info en inschrijven 
voor deze trainingen op: 
rendementco.nl/oro

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

J € 555 voor niet-abonnees
J € 455 voor abonnees van één van de Rendement-edities of 

Rendement.nl
J € 425 voor Premium-abonnees
J € 375 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie
J € 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Wilt u met meer dan vier deelnemers komen, neem dan contact 
op met onze afdeling Congressen & Opleidingen 
(congressen@rendement.nl) en informeer naar de mogelijkheden.

VOOR ALLE 
BEZOEKERS 

 GRAT I S 
THEMADOSSIER 

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!



Donderdag 23 mei 2019 Post i l l ion Hotel in Bunnik Dagvoorz i t ter :  Jo Weer ts

9.30-10.00 uur  Ontvangst

 
10.00-10.10 uur Opening

 
10.10-10.50 uur Onderhandelen over 
 arbeidsvoorwaarden
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER Arbeidsrecht advocaten
Bij de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaarden speelt de OR 
een belangrijke rol vanwege het instemmingsrecht. Wanneer geldt dit recht? 
Wanneer zijn arbeidsvoorwaarden in strijd met de wet? Wanneer en hoe mogen 
arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) gewijzigd worden? Met de juiste kennis zorgt u 
voor een goede voorbereiding en sterke argumenten tijdens de onderhandelin-
gen. Daarnaast zorgen heldere afspraken over uw rol voor een goed verloop van 
de onderhandelingen en realistische verwachtingen bij uw achterban. Wij geven 
u praktische tips en adviezen om de strijd aan te gaan voor goede arbeidsvoor-
waarden!

10.50-11.15 uur Pauze

11.15-12.15 uur   Subsessie   Ronde 1

1A. Effectieve 
samenwerking met uw 
bestuurder
Margo Hendriks, docent en adviseur bij 
Margo Hendriks training & coaching
Hoewel de Wet op de onderne-
mingsraden (WOR) uw OR de nodige 
rechten en bevoegdheden geeft, is de 
communicatie met de bestuurder voor 
veel OR-leden een heikel punt.
Krijgt u wel de gegevens waar u recht 
op heeft? En hoe zorgt u ervoor dat 
uw bestuurder openstaat voor uw 
suggesties en wil meewerken? Geen 
bestuurder is namelijk hetzelfde.
Om uw doelen te behalen, is het 
belangrijk dat het overleg met uw 
bestuurder prettig verloopt. Bereid u 
dus optimaal voor en zorg dat u de 
verwachtingen van de bestuurder goed 
inschat, zodat u irritaties voorkomt en 
het overleg soepel verloopt. Zie uw 
bestuurder niet als tegen-, maar als 
medestander! 

1B. De gevolgen van 
de WAB voor uw OR
Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij 
JWinfotainment 
Door de invoering van de Wet 
arbeidsmarkt in balans (WAB) in 2020 
gaat er veel veranderen op het gebied 
van ontslag, arbeidsovereenkomsten 
en flexwerk. Zo heeft een werknemer 
straks pas weer na drie jaar recht op 
een vast contract en hebben werkne-
mers al direct vanaf indiensttreding 
recht op een transitievergoeding. 
Daarnaast krijgen flexwerkers dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als vast personeel 
en komt er in de wet een nieuwe 
grond om werknemers te ontslaan. 
Uw OR heeft een belangrijke rol als 
het gaat om arbeidsvoorwaarden, dus 
zorg dat u optimaal bent voorbereid 
op de WAB!

12.15-13.00 uur Lunchpauze

13.00-14.00 uur   Subsessie   Ronde 2

2A. Efficiënt werken met 
Scrum
Margo Hendriks, docent en adviseur bij 
Margo Hendriks training & coaching
Als OR-lid bent u continu bezig met 
alle ballen in de lucht te houden. 
Naast uw reguliere werk, wordt er 
van u verwacht dat u de verschillende 
en tijdrovende OR-werkzaamheden 
optimaal uitvoert. De Scrum-methodiek 
biedt hierbij uitkomst door snelheid, 
structuur en transparantie in uw 
OR-werk aan te brengen. Zo kunt u 
sneller inspelen op veranderingen 
tijdens een adviestraject en kunt u uw 
OR-werk efficiënter en doelgerichter 
uitvoeren. Maar hoe past u deze 
waardevolle Scrum-methodiek toe op 
uw ‘traditionele’ OR-werk? Wij geven 
u handvatten voor een succesvolle 
implementatie, zodat uw OR in een 
handomdraai het optimale resultaat 
behaalt. 

2B. Gebruik uw
instemmings- en adviesrecht 
bij eigenrisicodragerschap 
ZW en WGA!
Jaap Harmsen, consulent bij Pensioen 
Perspectief
Steeds meer organisaties kiezen 
voor eigenrisicodragerschap als het 
gaat om de Ziektewet (ZW) en de 
regeling Werkhervatting gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten (WGA). De overstap 
van UWV naar het eigenrisicodrager-
schap kan namelijk sinds kort zonder 
staartlasten. Uw OR heeft zowel 
advies- als instemmingsrecht als het 
gaat om het eigenrisicodragerschap, 
dus zorg dat u helemaal op de hoogte 
bent! Daarnaast staan er ook nog 
wetswijzigingen in de planning die 
invloed kunnen hebben op uw besluit, 
zoals de verkorting van de periode van 
loondoorbetaling bij ziekte en het af-
schaffen van de sectorale premies voor 
de ZW en WGA. Laat u dus optimaal 
informeren, zodat uw achterban geen 
risico loopt!

14.00-14.10 uur Wisseling zalen

14.10-15.10 uur   Subsessie   Ronde 3

15.10-15.30 uur Pauze

15.30-16.10 uur Stand van zaken 
 privacywetgeving (AVG) 
Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij JWinfotainment 
De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft 
in Nederland voor veel onrust gezorgd. Organisaties moeten nu voldoen aan de 
strenge Europese richtlijnen voor het verwerken van persoonsgegevens. De boe-
tes kunnen zelfs oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet. Aangezien 
uw OR een grote rol heeft als het gaat om de privacy van uw achterban, is het 
belangrijk dat u optimaal gebruikmaakt van uw instemmingsrecht bij regelingen 
die gaan over het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Zorg dus 
dat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken! 

16.10 uur Borrel
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3A. Uw rol bij het 
aanpakken van werkstress 
Alex van der Wal, trainer, coach en 
adviseur bij ALEX WERKT
Vormen van psychosociale arbeids-
belasting (PSA), zoals discriminatie, 
pesten en werkdruk, kunnen leiden 
tot werkstress. Hoewel één op de drie 
gevallen van ziekteverzuim wordt 
veroorzaakt door werkstress, is er 
nog altijd weinig aandacht voor. Hier 
ligt dus een belangrijke taak voor u, 

want de OR speelt een grote rol bij 
het bestrijden van werkstress. Om uw 
bestuurder te overtuigen van de nood-
zaak om werkstress aan te pakken, is 
het belangrijk dat u op de hoogte bent 
van de risico’s en de regels rond PSA. 
Wij geven u praktische tips en advie-
zen om onnodig ziekteverzuim onder 
uw achterban te voorkomen.

3B. Een goede oude dag 
voor uw achterban
Jaap Harmsen, pensioenconsulent bij 
Pensioen Perspectief
Omdat we in Nederland steeds 
ouder worden, heeft de overheid de 
pensioenleeftijd verhoogd. Dit heeft 
grote financiële 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 instem-
mingsrecht en uw collega’s er op hun 
oude dag warm bijzitten. 

VOOR ALLE 
BEZOEKERS 

 GRAT I S 
THEMADOSSIER 

e 100 korting 
voor abonnees van één 

van de 
Rendement-edities of 

Rendement.nl

e 130 korting 
voor Premium-abonnees

Het Nat ionaal OR Congres brengt u in één dag weer helemaal op de hoogte! Schr i j f  u in v ia RENDEMENTCO.NL/NOC.

   Dankzi j 
de subsessies , 
kan ik mijn 
eigen programma 
samenstel len!

D it jaar staan er veel wetswijz igingen in 

de planning die ingri jpend zi jn voor uw 

achterban. Naast de invoering van de Wet 

arbeidsmarkt in balans (WAB) kr i jgen uw 

col lega’s te maken met de wijz igingen in het 

pensioenstelsel .  Maar ook de privacywetgeving 

(AVG) zorgt nog alt i jd voor veel opschudding 

binnen uw organisat ie . Het is daarom van 

groot belang dat u op de hoogte bent van de 

laatste ontwikkelingen.

Ti jdens het Nationaal OR Congres wordt u 

helemaal bi jgepraat over de meest recente 

wijz igingen in de wet- en regelgeving. En 

omdat elke OR anders is , bieden wij een 

congresprogramma op maat . U kiest nameli jk 

zel f de onderwerpen die voor uw OR van belang 

zi jn . In dr ie rondes bieden wij zes verschi l lende 

prakt i jkgerichte workshops aan. Dus of u nu 

werkstress wil t aanpakken of opt imaal gebruik 

wi l t maken van uw OR-rechten, wij zorgen 

ervoor dat u helemaal wordt bi jgepraat over het 

laatste OR-nieuws!

Iedere bezoeker ontvangt gratis het themadossier ‘De weg naar succes 
voor uw nieuwe OR’. Dit themadossier reikt u de handvatten aan om 
vanuit het wettelijk én het praktische kader aan de slag te gaan met 
een nieuwe OR of nieuwe zittingstermijn via duidelijke afspraken, 
concrete doelen en met sterke resultaten. Zowel voor de nieuwe bezem 
als het doorgewinterde lid. Het is tijd om aan de weg te timmeren. De 
weg naar het succes van uw OR.

Congressen & Opleidingen


