OR en pensioen
Verdiepingstraining

OR en pensioen
Introductie
Een training die niet alleen ingaat op de, misschien ingewikkelde, materie van pensioenen,
maar ook de OR middelen geeft om de werkgever te helpen een aantrekkelijke werkgever te
worden, een training waarbij je als OR bijvoorbeeld te weten komt dat er extraatjes mogelijk
zijn voor de achterban zonder dat het de werkgever geld kost. En natuurlijk ook kennis over
jouw eigen pensioen.
De training is zo opgezet dat iedereen zonder voorkennis deze training kan volgen. En, er
wordt vooral nadruk gelegd op praktische toepasbaarheid binnen jouw werk als OR lid.
In artikel 27 WOR (instemmingsrecht) staat als eerste artikel, dat de ondernemer instemming
behoeft met elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van
een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering.
Wil je als ondernemingsraad gebruik maken van dit recht dan is het belangrijk om tenminste
basiskennis van pensioenen te hebben.
Een adviseur inschakelen is altijd prima, maar die adviseur geeft ook graag uitleg en advies
aan iemand die dat ook zal kunnen begrijpen, dus iemand met enige kennis op dit terrein.
Pensioenverzekering is iets wat meteen de achterban raakt. Het gaat om een deel van het
salaris dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld de pensioenpremie te voldoen. Het gaat over de
mate waarin de werkgever zijn werknemers wil verzorgen tegen de gevolgen van
arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het gaat om inkomen voor later. Het gaat om een meer
of minder aantrekkelijke werkgever te zijn. Kortom een pensioenregeling is veel meer dan
alleen het pensioenreglement. Vooral ook deze vaak onderbelichte aspecten van pensioen
komen aan bod.

Inhoud van de training
De training bestaat uit een aantal hoofdthema’s:
1.
Instemmingsrecht van de OR als het om pensioen gaat.
2.
Basis pensioensystemen, pensioengebouw, basisbegrippen.
3.
Wat heeft jullie organisatie nu en wat zou je als OR kunnen vragen als
verbeteringen in de pensioenregeling.
4.
Pensioen als oplossing voor een aantal problemen die binnen een organisatie
kunnen spelen.
Onze werkwijze kenmerkt zich in een grote afwisseling tussen theorie en praktische
opdrachten. U moet er meteen mee aan de slag kunnen. De training is veel doen en bevat
een aantal huiswerkopdrachten.
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Aantal deelnemers
Per training kunnen maximaal 16 deelnemers worden ingeschreven. De groep wordt
begeleid door een ervaren trainer Medezeggenschap. Een trainer, die niet alleen vanuit de
theorie lesgeeft maar ook over praktijkervaring beschikt o.a. als voorzitter van een
ondernemingsraad. Uiteraard heeft de trainer, met een achtergrond in het bank- en
verzekeringswezen, veel ervaring met het adviseren van ondernemingsraden op het gebied
van pensioenen.

Open inschrijving
De training (zie programma hierachter) beslaat één dag (2 dagdelen). Eventueel is het ook
mogelijk om voor de eigen OR een specifieke training over dit onderwerp te geven. Een
verdiepingscursus, als tweede dag is bij voldoende belangstelling mogelijk.

Trainers en locatie
Voor nadere informatie over de trainers en de locatie verwijzen wij u naar onze website.

Incompany-training
Bij een incompany-training wordt na overleg over de specifieke wensen van uw organisatie
een offerte aangeboden.
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PROGRAMMA
OR en pensioen
verdiepingstraining
Ochtendprogramma
09.00 - 09.30 :
Ontvangst met koffie en thee
09.30 - 10.30 :
Even een vraag vooraf
Opwarming voor het thema
10.30 - 11.30 :
Een goed pensioen kost een miljoen? Uitleg basis beginselen van
pensioen.
11.30 - 11.45 :
Pauze
11.45 – 12.30 :
12.30- 13.30 :
Lunch
Middagprogramma
13.30 - 14.30:
Pensioen is meer dan alleen maar een uitkering als je met pensioen
gaat..
15.45 – 16.00:
Pauze
16.00 - 16.55:
Instemmingsrecht van de OR en gebruik van recht van initiatief om
extra elementen toe te voegen aan een pensioenregeling.
Pensioenregeling kunnen gebruiken om knelpunten binnen een
organisatie op bepaalde terreinen op te lossen.
16.55 – 17.00
Samenvatting en conclusies eventueel vervolg cursus?
17.00- 17.30
Borrel

OR en Pensioen- Pagina 4

