
Maak u sterk 
voor uw 

achterban!

ONDERWERPEN DIT JAAR:
 Stop ongewenste omgangsvormen!
 Informele omgang tussen OR, bestuurder en HR
 Hybride werken heeft de toekomst
 Succesvolle digitale verkiezingen
 Verzand niet in de cijfers!
 OR en verduurzaming
 Bescherm de klokkenluiders!
 Actualiteiten pensioenen

Aanmelden (ook voor de livestream): 

rendementco.nl/noa

NATIONAAL OR 
ACTUALITEITEN-
CONGRES 2022

Donderdag 1 december 2022, Postillion Hotel Bunnik

PRIJZEN

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

F22NOA

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!

 Bestuurder & Medezeggenschap

 OR & Adviseren

 OR & Arbeidsvoorwaarden

 OR & Arbo

 OR basis

 OR & Beloningsverschillen

 OR & Financiën

 OR-jaarverslag

 OR & Ongewenste omgangsvormen

 OR & Pensioen

 OR & Reorganisatie

 OR verdieping

 Proactieve OR

KIJK VOOR DATA,

MEER INFO EN AANMELDEN OP 

WWW.RENDEMENTCO.NL/ORO

€ 575 voor niet-abonnees

€ 475 voor abonnees van Rendement

€ 395 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie

€ 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

€ 545 livestream voor niet-abonnees van Rendement

€ 445 livestream voor abonnees van Rendement

€ 365 livestream voor de 2e en 3e deelnemer van 

 dezelfde organisatie

€ 65 livestream voor de 4e deelnemer van dezelfde 

 organisatie

NOG MEER KENNIS EN 
VAARDIGHEDEN VOOR EEN
SUCCESVOLLE OR HAALT U UIT 

DE OR-TRAININGEN
VAN RENDEMENT

rendementco.nl/noa
Ook als u deel wilt nemen aan
de livestream

NATIONAAL OR 
ACTUALITEITEN-
CONGRES 2022



NATIONAAL OR ACTUALITEITENCONGRES 2022

Op het gebied van medezeggenschap 

ligt er veel werk waar u en uw 

bestuurder niet meer omheen 

kunnen. Denk aan de toename 

van het aantal meldingen rond 

ongewenst gedrag en de ingrijpende 

wijzigingen in het pensioen van 

uw achterban. Het is daarom van 

groot belang dat u op de hoogte 

bent van de laatste ontwikkelingen. 

Tijdens het Nationaal OR 

Actualiteitencongres hoort u de 

meest recente aanpassingen in de 

wet- en regelgeving. En omdat 

iedere OR anders is, bieden wij een 

congresprogramma op maat. U 

kiest namelijk zelf  de onderwerpen 

die voor u van belang zijn. In drie 

rondes bieden wij zes verschillende 

praktijkgerichte subsessies aan. 

Dus of  u nu alles wilt weten 

over de verplichtingen die uw 

organisatie krijgt naar aanleiding 

van het klimaatakkoord of  dat u 

succesvol digitale verkiezingen wilt 

organiseren, wij zorgen ervoor dat u 

helemaal wordt bijgepraat over het 

laatste OR-nieuws!

OOK VIA 
LIVESTREAM 
TE VOLGEN
Wilt u het Nationaal OR 

Actualiteitencongres liever op 

afstand bijwonen? Dan kunt u er ook 

voor kiezen om op 1 december het 

congres via de livestream te volgen. 

Bovendien zijn de opnames van 

de livestream voor alle bezoekers 

na afloop nog drie maanden 

beschikbaar om terug te kijken. 

U WORDT 
HELEMAAL 
BIJGEPRAAT

 Actuele onderwerpen

 Praktische tips en adviezen

 Gratis themadossier

 Ook online via livestream

 Deskundige sprekers

 Veilig, volgens 

    de RIVM-richtlijnen

GRATIS 
THEMADOSSIER
VOOR ALLE 
BEZOEKERS

Iedere deelnemer 

ontvangt tijdens 

het congres het 

gratis en praktische 

themadossier 

‘Instemmingsrecht: 

meer dan ja 

knikken’. In dit 

dossier vindt u 

een overzicht van 

diverse aandachtspunten voor uw 

instemmingsrecht bij regelingen 

over verschillende onderwerpen. 

Aanmelden voor dit congres 
(en voor de livestream): 

RENDEMENTCO.NL/NOA

WAAROM U DIT 
CONGRES NIET 
MAG MISSEN:

09.30 - 10.00 uur ONTVANGST

10.00 - 10.10 uur OPENING

10.10 - 10.50 uur STOP ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN!

Huub Pennock, docent en adviseur bij Ergo-balans
Zoals uit de berichten in de media is gebleken, komt ongewenst gedrag op de werkvloer vaker voor dan gedacht. Een gedegen en goed 
werkend beleid rond psychosociale arbeidsbelasting is in veel organisaties ver te zoeken, zeker als er ook sprake is van een onveilige 
cultuur. Bestuurders weten niet goed welke plichten zij hebben bij het voorkomen en aanpakken van seksuele intimidatie en andere 
vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer en hoe ze de cultuur kunnen aanpassen. Naast de bestaande regels wil de overheid 
daarom extra verplichtingen voor organisaties invoeren, zoals het opstellen van gedragsregels en het oprichten van een deskundige en 
onafhankelijke klachtencommissie. Voor uw OR ligt hier dus een belangrijke taak. Laat uw organisatie niet de fout ingaan en zorg voor 
een optimaal veilige werkomgeving voor uw achterban!

10.50 - 11.15 uur PAUZE

11.15 - 12.15 uur SUBSESSIERONDE 1 - MAAK UW KEUZE:

1A
 INFORMELE OMGANG TUSSEN OR,

 BESTUURDER EN HR

Gianni van den Hurk, 
auteur en opleider op het gebied van medezeggenschap
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) zorgt voor belangrijke 
bevoegdheden en spelregels. In de praktijk werkt het soms beter 
om hier flexibel mee om te gaan. De houding van de bestuurder 
wordt vaak bepaald door de redelijkheid van de OR. Daarnaast is 
het belangrijk de oorzaak van een tegenwerking te achterhalen 
om zo tot een bevredigende oplossing voor alle partijen te komen. 
Een informele omgang met bestuurder en HR zorgt vaak voor een 
geoliede samenwerking. Met een goede groepsdynamiek volbrengt 
u uw OR-werk succesvol en met plezier. 

1B
 HYBRIDE WERKEN 

 HEEFT DE TOEKOMST 

Huub Pennock, docent en adviseur bij Ergo-balans
Werkgevers en vakbonden zijn het met elkaar eens dat hybride 
werken de toekomst heeft. Het advies van de Sociaal-Economische 
Raad (SER) is dan ook dat werknemers meer zeggenschap moeten 
krijgen over waar zij werken. Dit advies biedt uw OR houvast om 
bij de bestuurder te pleiten voor beleid voor hybride werken. Hoe 
eerder uw OR betrokken is bij de totstandkoming van het beleid, 
hoe beter u de plannen kunt bijsturen en hoe groter het draagvlak 
in de organisatie zal zijn. Stel u kritisch op en denk mee over 
de mogelijke consequenties. Hou hierbij ook rekening met het 
actualiseren van de RI&E waar uw instemmingsrecht op heeft. Zorg 
dus dat u alles in orde heeft voor een goede balans in het hybride 
werken bij uw organisatie!

12.15 - 13.00 uur LUNCHPAUZE

13.00 - 14.00 uur SUBSESSIERONDE 2 - MAAK UW KEUZE:

2A
  SUCCESVOLLE DIGITALE

 VERKIEZINGEN
2B

  VERZAND NIET 
 IN DE CIJFERS!

14.00 - 14.10 uur WISSELING ZALEN

14.10 - 15.10 uur SUBSESSIERONDE 3 - MAAK UW KEUZE:

3A
 OR EN

 VERDUURZAMING

Niko Manshanden, adviseur en eigenaar bij MZ Smart
De toekomst van de aarde wordt steeds zorgwekkender. Door 
toedoen van de mens raken natuurlijke bronnen uitgeput, staat 
de biodiversiteit onder druk en verandert het klimaat, met alle 
gevolgen van dien. We staan wereldwijd voor de opgave om het tij 
te keren. In 2019 heeft de overheid het Klimaatakkoord gelanceerd 
en is er gestart met een planmatige aanpak richting een klimaat-
neutrale bedrijfsvoering in 2030. Dit kan bereikt worden door 
meer thuiswerken, minder (rest)afval, het vergroenen van stroom 
en een elektrisch wagenpark. Ook de productie moet anders. Wat 
betekent dit voor uw organisatie en achterban? Met welke eisen 
krijgt u te maken? En wat is uw rol als OR? Met het juiste plan van 
aanpak kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame 
toekomst. 

3B
 BESCHERM 

 DE KLOKKENLUIDERS! 

Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht advocaten
De EU-richtlijn voor een betere bescherming van klokkenluiders 
krijgt in Nederland vorm met  de Wet bescherming klokkenluiders. 
Deze nieuwe wet, die de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders 
vervangt, moet ervoor zorgen dat melders van een vermeende 
misstand betere juridische, financiële en psychosociale ondersteu-
ning krijgen en hun anonimiteit echt wordt geborgd. De OR moet 
de ontwikkelingen goed in de gaten houden. De nieuwe wet kan 
ertoe leiden dat uw organisatie een nieuwe klokkenluidersregeling 
moet invoeren of een bestaande regeling moet herzien. In beide 
gevallen heeft u als OR instemmingsrecht. Maak dus gebruik van 
uw initiatiefrecht om uw bestuurder hierover te adviseren! 

15.10 - 15.30 uur PAUZE

15.30 - 16.10 uur ACTUALITEITEN PENSIOENEN

Jeroen Tuijp, actuaris bij Edmond Halley
We staan aan de vooravond van de belangrijkste wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel sinds 1957. En de OR speelt hier in veel 
gevallen een cruciale rol. Uw OR heeft mogelijk instemmingsrecht bij regelingen die betrekking hebben op de pensioenovereenkomst 
en u moet dus goed weten aan welke regels de nieuwe pensioenregeling moet voldoen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het 
nieuwe pensioenstelsel, wat zijn aandachtspunten voor uw OR en waar zitten de addertjes onder het gras? Door uw bevoegdheden te 
gebruiken, kunt u meedenken en meebeslissen met uw bestuurder over de oude dag van uw achterban. 

16.10 uur BORREL

Dagvoorzitter: Margo Hendriks

Margo Hendriks, 
docent en adviseur bij Margo Hendriks training & coaching 
Als gevolg van de coronacrisis hebben digitale bedrijfsproces-

sen een vlucht genomen. Dit geldt ook voor het organiseren 
van OR-verkiezingen. Steeds meer ondernemingsraden stap-
pen over op digitale verkiezingen of kiezen voor een hybride 
variant. Digitale verkiezingen bieden veel voordelen, maar ze 
vereisen ook extra aandacht. Denk hierbij aan het aanpassen 
van het reglement en het selecteren van een passende online 
aanbieder op het gebied van verkiezingstools. Wij helpen u 
met praktische tips en adviezen voor het organiseren van een 
succesvolle digitale OR-verkiezing. 

Hans Go, auteur en partner bij Marai
Inzicht in de cijfers biedt de OR kansen om invloed uit te oefe-
nen op het organisatiebeleid en op bijvoorbeeld investeringen. 

Uw OR kan gebruikmaken van financiële 
gegevens uit begrotingen, budgetten, 
jaarplannen en managementinformatie. Het vergelijken van 
deze cijfers met voorgaande jaren helpt u trends te signaleren. 
Maar hoe voorkomt u dat u verzandt in financiële details en 
daardoor de grote lijnen uit het oog verliest? Door de juiste vra-
gen te stellen aan de juiste personen krijgt u als niet-financial 
grip op de financiële situatie van uw organisatie. Zorg er dus 
voor dat u een goed geïnformeerde en kritische gesprekspart-
ner blijft van uw bestuurder!  
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