
Een dag die u als 
arboprofessional 

niet mag 
verzuimen:

Het Nationaal 
Arbo Congres 

2020

Dinsdag 24 november

Het Nationaal Arbo Congres 2020: in één dag alle arbo-actualiteiten op een rij!

Aanmelden en meer info op: rendementco.nl/nac

Dit jaar aandacht voor: J Thuiswerken J Discriminatie J Arbowet in 

de praktijk J Werkstress J Re-integratie J Actualiteiten pensioenen

Ook te volgen via livestream

Want de gezondheid 
 en veiligheid van 
uw collega’s
  gaan voor alles!

Bij Rendement kunt u kiezen uit 
10 trainingen waarmee u de 
veiligheid en gezondheid van 
uw collega’s nog beter kunt 
beschermen:

K Arbowet in de praktijk

K BHV basis/herhaling

K Grip op verzuim

K Preventiemedewerker basis

K Preventiemedewerker vervolg

K RI&E in één dag

K Vertrouwenspersoon juridisch

K Vertrouwenspersoon opstap

K Vertrouwenspersoon verdieping

K Voorkom een burn-out

Kijk voor meer informatie over 
deze trainingen op 

www.rendementco.nl/aoo

Nationaal Arbo Congres 2020
Postillion Hotel Bunnik (Utrecht), 

dinsdag 24 november 2020
wordt georganiseerd door: 

Rendement Uitgeverij BV, Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam   
telefoon: (010) 224 80 05, e-mail: congressen@rendement.nl

Aanmelden via
rendementco.nl/nac

F0820NAC

G R A T I S
themadossier voor alle deelnemers!

M Arboprofessionals

M Arbocoördinatoren

M Preventiemedewerkers

M Vertrouwenspersonen

M OR-leden

M VGWM-commissieleden

M Medewerkers personeelszaken

M HR-managers

Prijzen Nationaal Arbo Congres 2020
E €  555 voor niet-abonnees
E €  455 voor abonnees van Rendement
E €  375 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie
E €  95 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie
E €  505 livestream voor niet-abonnees
E €  405 livestream voor abonnees van Rendement
E €  325 livestream voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
 organisatie
E €  45 livestream voor de 4e deelnemer van dezelfde 
 organisatie

Het Nationaal
Arbo Congres 2020 
is onmisbaar voor:

10 arbotrainingen 
om uw kennis

en vaardigheden 
te vergroten

Ook van Rendement:

rendementco.nl

O
ok via livestream te vol

ge
n



 
 
 
09.30-10.00 uur Ontvangst

10.00-10.10 uur Opening

 
 10.10-10.50 uur Help uw collega’s door een reorganisatie heen!

Annemarijn Glasbergen, trainer en adviseur bij Vormfysx
Reorganisaties komen met regelmaat voor, zeker nu de financiële gevolgen van de coronacrisis steeds 
beter zichtbaar worden. Door de (gedwongen) ontslagen zorgt dit voor veel onrust binnen een organisatie. 
De achterblijvende werknemers krijgen meer werk, omdat zij ook het werk van de vertrekkende collega’s 
op zich moeten nemen. Dit alles zorgt voor stress, angst en onzekerheid. Een goede begeleiding is dus 
essentieel om deze zware periode door te komen. Hiermee zorgt u ervoor dat collega’s weer vitaal en met 
vertrouwen aan de slag gaan.

 10.50-11.30 uur Verantwoord thuiswerken

Huub Pennock, trainer en adviseur bij Ergo-balans
Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer vanuit huis wordt gewerkt. Bij veel organisaties 
is hierdoor een totaal nieuwe werksituatie ontstaan. Dit zorgt voor veel vragen en onzekerheden. Wat zijn 
de kansen en bedreigingen op de lange termijn? En welke wettelijke regels gelden er bij thuiswerken? 
Daarnaast is er ook veel onduidelijkheid over het toezicht en de verantwoordelijkheid. Hoe blijven 
werknemers betrokken en vitaal? Zorg er dus voor dat uw thuiswerkbeleid op orde is, zeker nu de 
inspecteurs van SZW steeds vaker op de stoep staan om de thuiswerkplekken te controleren. 

11.30-12.00 uur Ochtendpauze

 12.00-12.40 uur Arbowet in de praktijk
  
Koen Langehuysen, trainer en adviseur bij Fijn Werk
Werkgevers zijn verplicht voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers te zorgen. Maar in de 
praktijk blijkt dat deze verplichtingen niet altijd gemakkelijk te realiseren zijn. Zo wordt de arbowetgeving 
vaak als te moeilijk en omvangrijk gezien. Daarnaast staat het arbobeleid ook bij veel organisaties niet 
vast op de agenda. Naast het begrijpen en toepassen van de wetgeving is het dus ook belangrijk dat 
u draagvlak creëert onder leidinggevenden en werknemers. Wij helpen u om de Arbowet eenvoudig en 
structureel in de praktijk toe te passen. 

12.40-13.20 uur Lunchpauze

 13.20-14.00 uur Geen discriminatie in uw organisatie

Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht advocaten
Iedereen heeft het recht om gelijk behandeld te worden, maar nog altijd is discriminatie op de 
arbeidsmarkt een feit. Naast de vooroordelen bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, zijn 
er regelmatig negatieve effecten op de werkvloer door stereotypering. Dit heeft niet alleen vervelende 
gevolgen voor de betreffende medewerkers, maar het kan voor de organisatie ook leiden tot extra kosten 
door ziekteverzuim. Het bevorderen van een inclusief werkklimaat is dus voor alle partijen een must. 

 
 14.00-14.40 uur Gezond aan het werk

Alex van der Wal, trainer, coach en adviseur bij De Goede Praktijk
Het afgelopen jaar heeft COVID-19 voor veel stress gezorgd. Als arboprofessional weet u hoe belangrijk 
het is om dit probleem goed aan te pakken. Maar hoe maakt u de omslag van werkdruk naar werkplezier? 
En hoe zorgt u voor minder afleiding en meer focus in een nieuwe (thuis)werkomgeving door de 
coronacrisis? Daarnaast is ook gebleken dat alles wat aandacht krijgt groeit, dus richt uw organisatie 
zich op stress of juist op ontspanning? En hoe bevordert uw organisatie een gezonde leefstijl van de 
werknemers? Met praktische tips en adviezen helpen wij u om een gezonde en ontspannen werksituatie 
te creëren.    

14.40-15.10 uur Middagpauze

 15.10-15.50 uur Actualiteiten pensioenen

Jaap Harmsen, senior pensioenconsultant bij Pensioen Perspectief
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het pensioen. Daarnaast wijzigen de regels ook voortdurend. 
Zo heeft onlangs het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties het pensioenakkoord 
gesloten. Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel eruit en wat zijn de gevolgen van het pensioenakkoord? 
En wat betekent dat voor uw pensioenregeling? Een trend is de overstap naar een beschikbare 
premieregeling. Daarover is nog veel onduidelijkheid. Hoe zit het namelijk met de keuzemogelijkheden 
en wat zijn de kosten op de pensioendatum? Wij zorgen ervoor dat u helemaal op de toekomst bent 
voorbereid. 

15.50 uur Borrel  
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P R O G R A M M A
N a t i o n a a l  A r b o  C o n g r e s

Dinsdag 24 november 2020, Postillion Hotel Bunnik (Utrecht)

Dagvoorzitter: Huub Pennock Iedere 

deelnemer 

ontvangt 

tijdens het 

congres het 

gratis en

praktische themadossier 

over arbeidshygiëne. 

Dat is zeker in deze 

coronatijd een onderwerp 

waar uw organisatie niet 

omheen kan. 

Gratis 
themadossier 
voor alle
bezoekers!

 Het aantal deelnemersplaatsen is beperkt.
           Meld u dus snel aan op rendementco.nl/nac

M  Actuele onderwerpen

M  Praktische tips en adviezen

M  Deskundige sprekers

M  Ook online via livestream

M  Goed bereikbaar

M  Veilig, volgens de 

 RIVM-richtlijnen

H e t  N a t i o n a a l 
A r b o  C o n g r e s  2 0 2 0 :

   Een dag die u als 
arboprofessional niet mag
        verzuimen!

O
ok via livestream te vol

ge
n

Het Nationaal Arbo Congres 
2020: in één dag alle 

arbo-actualiteiten op een rij!

rendementco.nl

Het coronavirus heeft een grote 

impact. Naast alle aanpassingen in het 

dagelijkse leven, zorgt COVID-19 ook 

voor veel zorgen op de werkvloer. Hoe 

gaat uw organisatie om met alle stress 

die daarbij komt kijken? En hoe kunnen 

werknemers verantwoord vanuit huis 

werken? Daarnaast spelen er ook een 

aantal andere actuele zaken waar u als 

arboprofessional niet omheen kunt. Zo 

roept het nieuwe pensioenstelsel veel 

vragen op en is discriminatie nog altijd 

een feit op de arbeidsmarkt. Helaas 

krijgen veel organisaties ook te maken 

met reorganisaties. Hoe helpt u de 

achterblijvers door deze zware tijd? 

Tijdens het Nationaal Arbo Congres 

wordt u helemaal bijgepraat over 

de meest recente ontwikkelingen op 

arbogebied. U krijgt praktische tips en 

adviezen om uw collega’s gezond en 

veilig aan het werk te houden. 

U loopt geen enkel risico

Samen met het Postillion Hotel in 

Bunnik doen wij er alles aan om uw 

bezoek aan het Nationaal Arbo Congres 

veilig te laten verlopen. Hiervoor 

wordt een protocol opgesteld dat 

voorafgaand aan het congres aan alle 

bezoekers beschikbaar gesteld wordt. 

In ieder geval wordt er een afstand van 

anderhalve meter tussen de bezoekers 

in acht genomen. Dat betekent dat 

niet de volledige capaciteit van de 

zaal benut kan worden. Wacht daarom 

niet te lang met inschrijven! Ook 

financieel loopt u geen enkel risico. 

U kunt tot een dag voor het congres 

kosteloos annuleren of uw deelname 

doorschuiven naar volgend jaar. 

Ook via livestream te volgen

Wilt u het Nationaal Arbo Congres liever 

op afstand bijwonen? Dan kunt u ook 

kiezen voor een livestream-verbinding.


