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Op 25 september werd in Den Haag de 2e Landelijke WORdag gehouden. Den Haag was gekozen als 

locatie op verzoek van Lisa Westerveld. Lisa is lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Zij was de 

hoofdgast op deze Landelijke WORdag. Na een interview over voetbal (Lisa speelt bij Quick 1888), 

Wyandotte krielkippen (van haar vader) en de vakantie naar Stadskanaal in haar jeugd werd het 

gesprek met de deelnemers vervolgd.  

    

(Lisa Westerveld) 

Vanuit haar eigen ervaring met medezeggenschap, inspraak, lid van de gemeenteraad en nu haar 

lidmaatschap van de Tweede Kamer ontspan zich een constructief gesprek. Al snel bleek er grote 

overlap op een aantal punten. Bijvoorbeeld de fractiediscipline (jouw mening versus die van de hele 

OR, woordvoerderschap, met een mond spreken) en ook het nut van het hebben van een stevige 

positionering (een Jaarplan maken en een paar echte prioriteiten kiezen en die voor het voetlicht 

brengen). 

Lisa hanteert ook de stelling dat de kwaliteit van inspraak sterk stijgt door scholing en een stevige 

positionering.  

WORonline bedankt Lisa hartelijk voor haar bijdrage. Zij ontving het boek ‘Het meisje uit de trein’, 

wat gezien haar vele reisuren naar het Oosten van het land erg gewaardeerd werd. 

 

http://www.woronline.nl/
mailto:info@WORonline.nl


           
 

 www.WORonline.nl              info@WORonline.nl           Verslag 2e Landelijke WORdag 

 

De tweede plenaire bijdrage werd verzorgd door René Hampsink van Sprengers Advocaten. Het 

kantoor uit Utrecht voedt de website van WORonline regelmatig met heldere toelichtingen op 

relevante jurisprudentie. Deze keer koos René ervoor om een aantal actualiteiten te bespreken met 

de deelnemers. Eerst was er aandacht voor de rol van de medezeggenschap bij surseance, 

faillissement, doorstart en pre-pack. Een belangrijk onderwerp getuige de vele recente voorbeelden 

van organisaties die nog altijd in zwaar weer verkeren. Dat de algemene economie aantrekt wil niet 

zeggen dat de financiële gezondheid van bedrijven ook direct op orde is. Ook de actuele 

ontwikkelingen rond de vernieuwde Arbowetgeving kwam aan bod. Daarin kwamen de 

preventiemedewerker, de RI&E en de bedrijfsarts specifiek voorbij. 

In de middag loodste René ons nog door het Fusie Stappenplan zoals Sprengers Advocaten die heeft 

ontwikkeld onlangs. Wil je meer weten over het tijdig opstellen van een Toetsingskader Fusies en 

Overnames – inclusief alle juridische haken en ogen – neem dan eens contact op. 

 

(Links op de foto: René Hampsink van Sprengers Advocaten) 

Met deze bijdragen was de dag al goed gevuld. Aan verrijking van kennis geen gebrek dus. Maar ook 

was er nog tijd voor een goede lunch, een toets met 10 WOR-vragen en de directe bespreking ervan. 

Ook een drietal casussen over ‘invoering bedrijfskleding’, ‘de klachtenfunctionaris’ en ‘het nut van 

een Medewerkerstevredenheidsonderzoek’ passeerden de revue. 

Al met al een zeer interessante 2e Landelijke WORdag! 

De 3e Landelijke WORdag is gepland op 26 maart 2018 te Gouda. Wil je deelnemen? Meld je dan 

tijdig aan. Stem binnen de OR af wie gaat en meld het aan de ambtelijk secretaris. 

Met vriendelijke groet, 
JOhan Berends 
Redactie WORonline  
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