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PROGRAMMA VAN DE STUDIE DAG 

ARBEIDSVOORWAARDEN: WIE GAAT EROVER? 

 

  

  

DATUM 

 27 juni 2019 

  

LOCATIE 

 
Fort aan de Klop, Utrecht 

 

  

KGCA en Unger van Els 
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Informatie over de cursus   

 

Data - datum     23 januari 2019 

Tijden 09.30 - 13.30 

Cursusleiding Gertruud Buur 06 120 359 39 buur@kgca.nl  

 Annegret Sterken 06 11 75 36 05 annegret@kgca.nl 

Els Unger 085 782 28 01 info@ungervanels.nl   

Cursuslocatie  Fort aan de Klop 

1e Polderweg 4 

3563 MC Utrecht 

www.fortaandeklop.com 

voor de route met openbaar vervoer en de auto: 

www.fortaandeklop.com/route  
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OR & Arbeidsvoorwaarden 
 

Samenwerking Unger Van Els advocaten en KGCA  

Unger Van Els Advocaten heeft meer dan 30 jaar ervaring in juridische dienstverlening op het 

gebied van arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en bestuursrecht. Zij lossen juridische 

vraagstukken op voor ondernemers, ondernemingsraden, werknemers en maatschappelijke 

organisaties.  

KGCA heeft bijna 50 jaar ervaring in het begeleiden van ondernemingsraden. Zij ondersteunen 

ondernemingsraden hoe ze het OR-werk kunnen inrichten en uitvoeren. 

Beide bureaus kennen de praktijk van hun cliënten en hebben door de jaren heen duurzame 

klantrelaties opgebouwd.   

 

 

 Voor wie is deze dag bedoeld?  

 

 OR-en die initiatief willen nemen en arbeidsvoorwaarden op de agenda willen zetten 

 OR-en die van de bestuurder de vraag krijgen te gaan onderhandelen over een 

arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) 

 OR-en die al onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en meer informatie willen, ook van 

andere OR-en 

 OR-en die onder een CAO vallen en argumenten willen hebben een CAO te behouden 

 OR-en die vanuit de CAO eigen onderhandelingsruimte hebben. 

 OR-en die willen weten wat de haken en ogen zijn om te onderhandelen over een eigen 

regeling  

 

Opbrengst van de studiedag 

 

 Verschil tussen de juridische status van een CAO en een AVR en wat dit betekent voor de 

individuele medewerker 

 Verschillen tussen de bevoegdheden van een vakbond en die van een ondernemingsraad 

 Voor- en nadelen van onderhandelingen gevoerd door vakbonden en OR-en 

 Ingrediënten voor een convenant met de bestuurder als je wilt gaan onderhandelen over de 

eigen AVR  

 Ervaringen delen met andere OR leden die met deze vraag aan de gang zijn 

 Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden met de bestuurder: waar moet je aan denken? 

(inhoudelijk en strategisch) 

 Draagvlak creëren bij de achterban: hoe doe je dat? (inhoudelijk en strategisch).  
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Donderdag 27 juni 2019  

 

09.30  Ontvangst met koffie  

10.00  Start van de studiedag 

 huishoudelijke zaken 

 toelichting op het programma 

 kennismaken met elkaar 

10.30  Wat is het verschil tussen een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) en 

een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR)? 

Welke variatie kennen we in Nederland? Er is een wet op de cao, er bestaan 

personeelshandboeken, arbeidsvoorwaardenregeling, individuele afspraken. Unger van 

Els advocaten neemt ons mee en schetst het landschap.  

11.15  Pauze  

11.30  Voor en nadelen: onderhandelen door vakbond of zelf onderhandelen 

Stelling nemen in de ruimte! (actief om argumenten naar boven te halen) 

12.00  Juridisch regelen 

Hoe maak je de arbeidsvoorwaarden juridisch bindend ? 

12.45  Lunch 

14.00  Een convenant opstellen met de bestuurder 

Welke ervaringen zijn er met afspraken maken over arbeidsvoorwaarden? Quiz! 

Een convenant afsluiten om als OR een positie te hebben in het 

arbeidsvoorwaardenoverleg.  Bevoegdheden van de medezeggenschap en wat moet 

zeker een plaats hebben in het convenant?  

Denk aan faciliteiten (zoals tijd en deskundigheid), draagvlak creëren bij de achterban, 

en over welke arbeidsvoorwaarden gaat het eigenlijk. Hebben maatschappelijke 

thema’s ook een plaats?  

15.00  Pauze 

15.15  Kansen en valkuilen voor de OR bij onderhandelen over 

arbeidsvoorwaarden? OR leden vertellen over hun praktijk  

Een aantal OR leden vertelt over hun eigen praktijk.  

16.00 Gesprek met zaal en panel 

Vragen en discussie 

16.30  Afronding en evaluatie.  

 

 


