
Voor alle    
bezoekers 

GRATIS 
themadossier 

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

Nationaal OR 
Actualiteitencongres

Dinsdag 3 december 2019, Postillion Hotel, Bunnik (Utrecht)

Rendement Uitgeverij BV
Postbus 27020  3003 LA Rotterdam

Telefoon: 010 - 224 80 05
e-mail: congressen@rendement.nl

Prijzen
€ 555 voor niet-abonnees

€ 455 voor abonnees van Rendement of Rendement.nl

€ 425 voor Premium-abonnees

€ 375 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie

€ 95 voor elke 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Wilt u een succesvolle OR zijn?

Zorg dat u op de hoogte blijft!

€ 100 korting voor abonnees van 
Rendement of rendement.nl
€ 130 korting voor Premium-abonnees

3 december 2019, Postillion Hotel in Bunnik: 

In één dag het laatste OR-nieuws!

Nationaal OR 
Actualiteitencongres 

2019

M  Actualiteiten Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

M  Beter teamwork binnen de OR

M  Grote rol OR bij invoering Wnra

M  Tijdige conflicthantering voorkomt escalatie

M  Cao en arbeidsvoorwaarden

M  Communicatieplan vergroot zichtbaarheid van OR

M  OR moet discriminatie bestrijden

M  Actualiteiten pensioenen

Met dit jaar aandacht voor:

Aanmelden voor dit congres kan via rendementco.nl/noa

Naast het Nationaal OR 

Actualiteitencongres organiseert 

Rendement diverse andere 

praktijkgerichte dagen voor 

leden van de ondernemingsraad. 

Hiermee vergroot u uw kennis 

en verbetert u uw vaardigheden. 

Zo kan uw OR nóg succesvoller 

opereren!

Alle kennis en 
vaardigheden voor 
een succesvolle OR
haalt u uit de
OR-trainingen
van Rendement 

Kijk voor data,

meer info 

en aanmelden op 

www.rendementco.nl/oro

M Digitale tips & tricks voor de OR

M OR & Arbeidsvoorwaarden

M OR & Arbo

M OR & Beloningsverschillen

M OR & Financiën

M OR Gevorderdendag

M OR-jaarverslag

M OR & Pensioen

M OR & Privacywetgeving (AVG)

M OR & Reorganisatie

M OR-scholing op maat

M OR Startersdag

M OR & Verkiezingen

M Proactieve OR

OR-trainingen

F0919NOA



9.30-10.00 uur  Ontvangst

10.00-10.10 uur Opening

10.10-10.50 uur | Actualiteiten Wet arbeidsmarkt 
 in balans (WAB)

Renate Kerkhof, advocaat bij Anders Arbeidsrecht
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waardoor 
er belangrijke wijzigingen komen in onder meer het ontslagrecht, de opbouw van de 
transitievergoeding. Ook verandert er het nodige voor flexwerkers. Zo is de duur van 
het dienstverband niet langer van belang voor het recht op transitievergoeding. Daar-
naast kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor tran-
sitievergoedingen die betaald zijn bij het ontslag van langdurige zieke werknemers. 
Maar er komt geen compensatie voor het ‘slapende deel’ van het dienstverband. Als 
OR moet u op de hoogte zijn van al deze wetswijzigingen, omdat die grote gevolgen 
kunnen hebben voor het aanstellingsbeleid, reorganisaties en sociale plannen in uw 
organisatie. 

10.50-11.15 uur Pauze

11.15 -12.15 uur Subsessies   Ronde 1

1A | Beter teamwork 
binnen de OR
Margo Hendriks, docent en adviseur bij 
Margo Hendriks training & coaching
Elke OR bestaat uit leden met 
verschillende eigenschappen, kwaliteiten 
en overtuigingen. Om goed te kunnen 
functioneren, is het van belang dat de 
OR-leden ondanks die verschillen goed 
met elkaar weten samen te werken en 
op elkaar kunnen inspelen. Door een 
teamprofiel van uw OR te maken, leert 
uw OR waar de sterktes en zwaktes 
binnen de OR zitten. Bovendien 
ontstaat er dan meer begrip voor de 
onderlinge verschillen en krijgen leden 
inzicht in de manier van communiceren 
en de gevolgen daarvan. Dit zal de 
samenwerking en de communicatie 
binnen de OR ten goede komen en 
daarmee ook uw OR-werk! 

1B | Grote rol OR bij 
invoering Wnra
Gabi Stouthart, advocaat bij Sprengers 
Advocaten
Op 1 januari 2020 wordt de Wet norma-
lisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
van kracht. Ambtenaren vallen dan 
niet meer onder het publiekrecht maar 
onder het burgerlijk recht. Hoewel een 
groot deel van de ambtelijke status blijft 
bestaan, verandert er ook het nodige. 
Ambtenaren krijgen een arbeidsover-
eenkomst in plaats van een eenzijdige 
aanstelling. Hierdoor wordt het private 
ontslagstelsel van toepassing, inclusief de 
mogelijkheid om naar de kantonrechter 
te gaan. De OR moet op de hoogte zijn 
van de wijzigingen die de Wnra met zich 
meebrengt. Veel rechtspositieregelingen 
moeten aangepast worden in civiel-
rechtelijke cao’s. Ook lokale regelingen 
moeten gewijzigd worden. Wordt de OR 
door de bestuurder voldoende betrokken 
bij dit veranderingsproces? Hoe is de om-
zetting geregeld? Gaat dit automatisch 
of toch via een brief van de werkgever 
en een incorporatiebeding? U krijgt 
antwoord op al deze vragen.

 
12.15-13.00 uur Lunchpauze

13.00 -14.00 uur Subsessies   Ronde 2

2A | Tijdige 
conflicthantering 
voorkomt escalatie
Margo Hendriks, docent en adviseur bij 
Margo Hendriks training & coaching 
De OR kan met allerlei soorten conflicten 
te maken krijgen: conflicten tussen 
OR-leden onderling, tussen OR en 
bestuurder of tussen OR en achterban. 
Maar hoe gaat uw OR zo’n conflict te 
lijf? Een conflict kan zich in verschillende 
fasen bevinden. De fase waarin een 
conflict zich bevindt, is bepalend voor 
uw aanpak.  Laat uw OR een conflict 
doorsudderen, dan kan het uiteindelijk 
flink escaleren. Bij een conflict met uw 
bestuurder kan de bedrijfscommissie 
uitkomst bieden en in uiterste gevallen 
kan er zelfs een beroep worden gedaan 
op de kantonrechter. Maar om de 
onderlinge relatie goed te houden, zal 
mediation de beste oplossing zijn voor 
bijna alle conflicten waar u direct of 
indirect bij betrokken bent. 

2B | Cao en 
arbeidsvoorwaarden
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER 
arbeidsrecht advocaten
De OR heeft geen invloed op het afslui-
ten van een cao, want dat wordt gedaan 
door gespecialiseerde onderhandelaars 
van de vakbonden en werkgeversorgani-
saties. Maar het is wel belangrijk dat de 
OR weet wat er in de cao staat en wat 
voor cao het is. Bij een minimum-cao 
mag de bestuurder bijvoorbeeld alleen 
ten gunste van de werknemers afwijken 
van de cao. Afwijkingen die nadelig 
uitpakken voor de werknemers zijn nietig. 
Ook komt het vaak voor dat de looptijd 
van de cao is verstreken, terwijl er nog 
geen nieuwe cao is afgesloten. Welke 
afspraken gelden dan en waar moet de 
OR op letten? Valt uw organisatie niet 
onder een cao, dan kunt u zich afvragen 
of de OR bij de onderhandelingen over 
de arbeidsvoorwaarden in uw organisatie 
moet samenwerken met de vakbonden. 
Wij zetten alle voors en tegens van zo’n 
samenwerking op een rij. 

14.00-14:10 uur Wisseling zalen

14.10 -15.10 uur Subsessies   Ronde 3

15.10-15.30 uur Pauze

15.30-16.10 uur | Actualiteiten pensioenen
Jaap Harmsen, senior pensioenconsultant bij Pensioen Perspectief
Het pensioenakkoord bevat een aantal maatregelen die veel gevolgen hebben 
voor uw achterban. Zo wordt per 1 januari 2020 de AOW-leeftijd voor twee jaar 
bevroren en gaat daarna de stijging van de AOW-leeftijd minder snel dan eerst de 
bedoeling was. Werknemers hoeven dus minder lang door te werken dan verwacht. 
Bovendien wordt het vanaf 1 januari 2021 voor alle beroepen mogelijk om drie 
jaar eerder te stoppen met werken. Vooral voor werknemers met een laag inkomen 
is dit aantrekkelijk. Een andere belangrijke wijziging is dat door de invoering van 
de doorsneepremie bij alle pensioenregelingen en pensioenuitvoerders jongere 
werknemers (veel) duurder en oudere werknemers (veel) goedkoper worden voor de 
werkgever. Er staan dus nogal wat veranderingen op stapel, zowel voor uw achterban 
als voor uw bestuurder.

16.10 uur  Borrel

Het laatste OR-nieuws!

In 2020 staan weer veel wijzigingen in de planning 

die ingrijpende gevolgen hebben voor uw achterban. 

Als OR-lid heeft u hierin een belangrijke rol. Maar 

alleen met de meest actuele kennis kunt u uw 

bevoegdheden juist inzetten. Daarom organiseert 

Rendement ook dit jaar weer het Nationaal OR 

Actualiteitencongres. Tijdens dit congres wordt u 

bijgepraat over de gevolgen van het pensioenakkoord 

en krijgt u alles te horen over de nieuwe Wet 

arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarnaast kiest u zelf 

de onderwerpen die voor uw OR van belang zijn. In 

drie rondes bieden wij u namelijk zes verschillende 

praktijkgerichte en actuele subsessies aan. Dus 

of u nu alles wilt weten over het bestrijden van 

discriminatie of dat u juist tips wilt krijgen om tijdig 

conflicten te voorkomen, wij zorgen ervoor dat u in 

één dag op de hoogte bent van het laatste OR-nieuws!

Gratis dossier
Iedere deelnemer ontvangt tijdens het 

congres een gratis themadossier over de 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). 

Per 1 januari 2020 treedt de WAB in 

werking. Het doel van deze wet is om 

de kosten- en risicoverschillen tussen 

vaste contracten en flexibele contracten 

te verminderen. Dit dossier zet alle wijzigingen voor 

uw achterban op een rij.

Aanmelden voor dit congres kan via rendementco.nl/noa

Nationaal OR Actualiteitencongres 2019
P r o g r a m m a

Dinsdag 3 december 2019, Postillion Hotel in Bunnik - Dagvoorzitter: Justin Verbeek

Waarom ook úw OR het 
Nationaal OR Actualiteitencongres 
niet mag missen:

 Praktische tips en adviezen

 Deskundige sprekers

 Direct toepasbaar

 Uitstekend bereikbaar 

 € 100 korting voor abonnees van 

Rendement of Rendement.nl 

 € 130 korting voor Premium-abonnees

 Maatwerk door subsessies

 Gratis themadossier over de WAB

3A | Communicatieplan 
vergroot zichtbaarheid 
van OR
Johan Berends, docent en adviseur bij 
Metamorfase
Een communicatieplan is een 
belangrijk document voor de OR. Het 
communicatieplan geeft de globale 
doelen weer die de OR heeft. Ook bepaalt 
u ermee welke uitstraling de OR wil 
hebben en wat ieder OR-lid hieraan moet 
bijdragen. Het lijkt misschien ingewikkeld 
om een communicatieplan te maken, 
maar met een goed stappenplan valt dat 
best mee. Na het bepalen van de doelen 
en de onderwerpen, volgt de praktische 
invulling. Hierbij moet u denken aan de 
verschillende doelgroepen waarmee u 

communiceert, de communicatiemiddelen 
die u gaat gebruiken en de taakverdeling. 
Ook moet u de kosten van de 
verschillende communicatiemiddelen in 
het plan opnemen. Door vervolgens alle 
stappen uit het communicatieplan ook uit 
te voeren, vergroot u de zichtbaarheid en 
versterkt u de positie en de invloed van 
de OR in de organisatie.

3B | OR moet 
discriminatie bestrijden
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER 
arbeidsrecht advocaten
De bestuurder is op grond van de 
Arbowet verplicht om psychosociale 
arbeidsbelasting, waaronder discriminatie, 
tegen te gaan. In de Wet op de onderne-
mingsraden staat dat de OR ook verplicht 
is om discriminatie te voorkomen. Dat 
kan op verschillende manieren. De OR 
kan het initiatiefrecht gebruiken om een 
gedragscode voor alle werknemers in te 
voeren, waarin staat dat discriminatie 
niet acceptabel is. Daarnaast moet de OR 
erop toezien dat werknemers gelijk loon 
krijgen voor gelijke arbeid en ook gelijke 
promotiekansen hebben. Om belemme-

ringen voor gehandicapte werknemers 
weg te nemen, kan de OR voorstellen 
doen om werkplekken aan te passen. 
Ook heeft de OR instemmingsrecht op 
het aanstellingsbeleid. Hiermee kan de 
OR zorgen voor een duidelijke sollicita-
tieprocedure, met een klachtenregeling 
voor kandidaten die zich gediscrimineerd 
voelen. En tot slot moet de OR zelf het 
goede voorbeeld geven en ervoor zorgen 
dat de OR een goede afspiegeling vormt 
van de achterban.


