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6e Landelijke WORdag           maandag 4 oktober 2021 

Locatie:        Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10b, 3734 MH Den Dolder 

 

Tijden Programma 
 

09.00 – 09.30 Inloop, ontvangst, koffie en thee 
 

09.30 – 10.00 Recente ontwikkelingen in de medezeggenschapsmarkt 
 

- JOhan Berends, eindredacteur WORonline 
 

Welke vragen ontvangt WORonline, welke thema’s worden prominenter in de scholing 
 

10.00 – 11.30 
 
(met 15 minuten 
onderbreking) 

Eigentijds leiderschap en zelforganisatie 
 

- Lydia Bos, auteur van ‘Echte leiders gezocht – leiderschap zonder hiërarchie’, 
consultant en coach, adviseur zelforganisatie 

 

Welke leiderschapsstijl past in welke fase van de implementatie van zelforganisatie? 
Welke randvoorwaarden gelden als minimum voor een succesvolle implementatie van 
zelforganisatie? 
Wat is de invloed van interne en externe factoren per fase? 
Welke veranderingen zijn nodig bij de leider en de medewerkers? 
 

NB: Iedere deelnemer ontvangt Lydia haar boek! 
 

11.30 - 12.00 Pauze 
 

12.00 – 12.45 De (blijvende) impact van corona in de medezeggenschap 
 

- Pauline Burger, advocaat arbeids- en medezeggenschapsrecht bij Sprengers 
Advocaten te Utrecht 

 

Online vergaderen versus offline vergaderen; het dilemma van de thuiswerkende OR 
Welke regels gelden voor aanwezigheid?  
Mag de bestuurder zich digitaal laten vervangen?  
Moet je als OR-lid inbellen in geval van ziekte of tijdens vakantie wanneer een quorum 
vereist is om een besluit te nemen?  
Kan je als OR in een hybride overleg dat quorum halen en rechtsgeldige adviezen 
formuleren?  
Hoe pas je daarop je Huishoudelijk reglement aan? 
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12.45 – 13.45 LUNCH 
 

13.45 – 14.15 Artikel 24 overleg doorslaggevend voor effectieve medezeggenschap 
 

- Pauline Burger, advocaat bij Sprengers Advocaten 
 

Nut, aard, inrichting en invulling van het artikel 24 overleg 
Positie en opdracht Raad van Toezicht/Commissarissen en hun aanwezigheidsplicht 
 

14.15 – 16.00 
 
 
 
 
(met 15 minuten 
onderbreking) 

De overheidssteun stopt, de arbeidsmarkt verkrapt, dreigt faillissement? 
 

- Harm Tunteler, interim ceo, managing director JBR Interim Executives, met 
jarenlange ervaring als bedrijvendokter, waarbij ook de medezeggenschap en 
belangrijke rol vervulde 

 
Harm werkte aan de redding, doorstart of afbouw van o.a. V&D, Sara Lee, Hooghoudt 
en Auping. Hij deelt al zijn ervaringen met je vanuit deze casussen. 
Hoe ga je om met geheimhouding en vertrouwelijkheid in crisismomenten? 
Wat is het nut van informeel overleg als het allemaal heel formeel lijkt te worden? 
Wat zijn signalen die de OR moet oppikken als het dreigt mis te lopen? 
Wat verwacht hij nu de overheidssteun stopt, de arbeidsmarkt verkrapt en de inflatie 
en lonen nog niet meelopen? 
Wat is de impact van de nieuwe faillissementswetgeving WHOA voor de vakbonden en 
medezeggenschap? 

 
16.00 – 16.45 Afsluiting 

 
- Drankje en hapje voor vertrek 
- Bedrijfsspecifieke vragen aan de sprekers 
- Onderlinge ontmoeting en uitwisseling contactgegevens 
- Open einde, je vertrekt wanneer je wil gaan 

 
 

Aanmelding en kosten: 

Een belangrijk onderdeel van de dag is het onderlinge contact met OR-leden uit andere organisaties. 

Je steekt vaak meer op van iemand die een soortgelijke rol of situatie onderhanden heeft gehad. 

 

Aanmelden voor de dag kan tot 20 september a.s. bij voorkeur via de mail: info@woronline.nl 

 

Per abonnementhouder mogen er 3 OR-leden gratis deelnemen aan de jaarlijkse Landelijke WORdag.  

Is jouw ondernemingsraad geen abonnementhouder van WORonline dan betaal je €269,- per 

persoon (exclusief BTW) voor deelname. De dag kent een maximumaantal deelnemers. Abonnement 

houdende OR-en krijgen voorrang bij de aanmeldingen wanneer het maximum is bereikt. 
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