
Hoe onze OR op 
de hoogte blijft 
van de laatste 
ontwikkelingen?

wij bezoeken het

met dit jaar
aandacht voor:

• OR & Reorganisatie
• Aanpassingen WOR
• OR-taken in coronatijd
• Diversiteit door de hele organisatie
• Duurzame inzetbaarheid
• Actualiteiten pensioenen

 u kunt ook  
 op de hoogte 
 blijven van
 het laatste 
 OR-nieuws via een 
livestream van dit congres!

F0920NOA

Nationaal OR
Actualiteiten-
congres 2020

Nationaal OR Actualiteitencongres: dinsdag 1 december, Postillion Hotel Bunnik 

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

prijzen
Nationaal OR
Actualiteitencongres 
2020

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

Rendement Uitgeverij BV
Postbus 27020  3003 LA Rotterdam

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

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!

	OR & Adviseren
	OR & Arbeidsvoorwaarden
	OR & Arbo
	OR basis
	OR & Beloningsverschillen
	OR & Financiën
	OR & Flexwerkers (WAB)
	OR-jaarverslag
	OR & Pensioen
	OR & Reorganisatie
	OR verdieping
	OR & Verkiezingen
	Proactieve OR

Kijk voor data,
meer info en aanmelden op 
www.rendementco.nl/oro

Meld u snel 
aan voor 
het congres 
dat u als 
OR-lid niet 
mag missen!

ook als u deel 
wilt nemen aan 
de livestream

rendementco.nl/noa

Aanmelden voor dit congres (en voor de livestream): rendementco.nl/noa



programma

waarom u het

Nationaal OR
Actualiteiten-
congres 2020

Nationaal OR
Actualiteiten-
congres 2020

Dinsdag 1 december 2020, Postillion Hotel Bunnik (Utrecht)
Dagvoorzitter: Margo Hendriks

09.30-10.00 uur Ontvangst
 

10.00-10.10 uur Opening
 

10.10-10.50 uur OR & reORganisatie 
 
Juliette van Kesteren, jurist bij 2Work arbeidsjuristen
Door de coronacrisis krijgen steeds meer organisaties te maken 
met een reorganisatie. Als OR heeft u een belangrijke rol in zo’n 
reorganisatietraject. Zo heeft u een grote invloed op het Sociaal 
Plan en wordt er ook gevraagd naar uw advies. Hoe stelt u een wel 

overwogen advies op? En hoe houdt u in de gaten of de ontslagregels correct 
worden toegepast? Daarnaast is de OR ook de vraagbaak voor de achterban. Wij 
geven u praktische tips en zetten alle rechten en plichten voor u op een rij, zodat 
u in deze moeilijke tijd de belangen van uw achterban optimaal kunt behartigen. 
 

10.50-11.30 uur Aanpassingen WOR
 
René van Oorschot, beleidsmedewerker bij 
de Sociaal-Economische Raad 
Op advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt de Wet 
op de ondernemingsraden (WOR) op een aantal punten aangepast. 
Zo komt er een wijziging in de richtlijn voor kiestermijnen en 

verandert de werkwijze van commissies. Dit moet ervoor zorgen dat deelname 
aan de medezeggenschap toegankelijker wordt. Daarnaast wordt de WOR 
gemoderniseerd. Termen als ‘schriftelijkheidsvereiste’ of ‘fysieke aanwezigheid’ 
komen te vervallen en worden vervangen door digitale alternatieven. Zorg er dus 
voor dat u op de hoogte bent van alle wijzigingen en help de medezeggenschap 
te bevorderen! 
 

11.30-12.00 uur Ochtendpauze
 

12.00-12.40 uur OR-taken in cORonatijd
 
Margo Hendriks, docent en adviseur bij 
Margo Hendriks training & coaching
De coronacrisis zorgt voor veel onrust bij zowel uw bestuurder als 
uw achterban. Naast de vele aanpassingen voor een coronaproof 
kantoor, is er door het thuiswerken een totaal nieuwe werksituatie 

ontstaan. Bij al deze ingrijpende wijzigingen bent u als OR-lid betrokken. Het 
coronabeleid kan namelijk alleen met uw instemming worden doorgevoerd. 
Wij zetten daarom alle belangrijke OR-taken in deze coronatijd voor u op een 
rij. Daarnaast krijgt u zicht op de bijbehorende wetgeving, zodat u de juiste 
beslissingen in deze onzekere coronatijd kunt nemen.  

12.40-13.20 uur Lunchpauze
 

13.20-14.00 uur Diversiteit door de hele ORganisatie
 
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht advocaten
Het afgelopen jaar zijn de discussies over discriminatie weer hoog 
opgelaaid. Ook op de werkvloer heeft stereotypering schadelijke ge-
volgen voor zowel de betrokken werknemers als uw organisatie. Een 
goed beleid rond anti-discriminatie en diversiteit is dus een must. Als 

OR speelt u een belangrijke rol bij het bevorderen van een inclusief werkklimaat. Zo 
heeft u als OR de taak om gelijke behandeling binnen de organisatie te bevorderen. 
Zelfs bij de voordracht voor een lid van de raad van commissarissen moet de OR 
rekening houden met de quotum van 30% vrouw. Maak dus gebruik van uw rech-
ten om goed te kunnen waken tegen discriminatie binnen uw organisatie!

 
14.00-14.40 uur Duurzame inzetbaarheid op de OR-agenda

Kees van Dongen, adviseur en trainer bij Personeelskracht
De balans tussen werk en privé is door de coronacrisis flink onder 
druk komen te staan. Er wordt steeds meer gevraagd van de flexi-
biliteit en vitaliteit van uw achterban. Het is dus belangrijk om de 
duurzame inzetbaarheid van uw collega’s te borgen. Als OR heeft u 

een grote invloed op de besluiten die duurzame inzetbaarheid van de achterban 
bevorderen. Daarbij is het van belang dat de OR rekening houdt met de verschil-
lende levensfasen van de werknemers. Wij geven u praktische tips en adviezen 
om te zorgen voor een gezonde en motiverende (thuis)werksituatie!

14.40-15.10 uur Middagpauze

15.10-15.50 uur Actualiteiten pensioenen

Jaap Harmsen, verbonden als associate partner bij 
Tripe A Pensioen Perspectief
Onlangs heeft het kabinet samen met de werknemers- en 
werkgeversorganisaties het pensioenakkoord gesloten. Dit heeft 
grote gevolgen voor de oude dag van uw achterban. Het is dus 

belangrijk dat uw OR weet hoe dit nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. 
Daarnaast is het een trend om de overstap naar een beschikbare premieregeling 
te maken. Maar hierover is nog veel onduidelijkheid. Hoe zit het met de 
keuzemogelijkheden en wat zijn de kosten op de pensioendatum? Gelukkig 
heeft uw OR 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 zorgeloos hun 
pensioen tegemoet gaan! 

15.50 uur BORrel 

Aanmelden voor dit congres (en voor de livestream): rendementco.nl/noa

Het coronavirus heeft 
grote impact op zowel uw 

bestuurder als uw achterban. Naast 
alle aanpassingen in het dagelijkse 
leven, zorgt COVID-19 ook voor veel 
zorgen op de werkvloer. Hoe zorgt 
uw OR voor een goede balans tussen 
werk en privé van uw achterban in 
deze crisistijd? En hoe gaat uw OR 
om met alle werkzaamheden die door 
het coronavirus aan uw takenpakket 
zijn toegevoegd? Daarnaast spelen er 
ook een aantal andere actuele zaken 
waar u als OR-lid niet omheen kunt. 
Zo roept het nieuwe pensioenstelsel 
veel vragen op en is de discussie over 
discriminatie weer hoog opgelaaid. 
Helaas krijgen veel organisaties ook te 
maken met reorganisaties. Hoe helpt u 
de achterblijvers door deze zware tijd? 
Tijdens het Nationaal OR Actualiteiten-
congres wordt u helemaal bijgepraat 
over de meest recente ontwikkelingen 
op OR-gebied. U krijgt praktische tips 
en adviezen om uw achterban door 
deze crisistijd te helpen. 

U loopt geen enkel risico

Samen met het Postillion Hotel 
in Bunnik doen wij er alles aan 
om uw bezoek aan het Nationaal 
OR Actualiteitencongres 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 OR 
Actualiteitencongres 
liever op afstand 
bijwonen? Dan kunt 
u ook kiezen voor een 
livestream-verbinding.

Help uw
achterban
door
deze
crisistijd!

Iedere deelnemer ontvangt tijdens 
het congres het gratis en praktische 
themadossier over conflicthantering. 
Als OR werkt u met veel partijen samen 
en vaak liggen de belangen ver uiteen. 
Hierdoor kunnen conflictsituaties 
ontstaan. Hoe gaat u hier verstandig mee 
om? In dit themadossier staan praktische 
tips die u helpen uw geschil op de juiste 
manier op te lossen. 

• Actuele onderwerpen
• Praktische tips en adviezen
• Deskundige sprekers
• Ook online via livestream
• Goed bereikbaar
• Veilig, volgens de RIVM-

richtlijnen

Gratis themadossier 
voor alle bezoekers

niet mag missen


