Programma Workshop Pensioen
‘Je kunt beter voorbereid zijn dan te laat op de hoogte zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!’

Als trainer heb je regelmatig te maken met secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder pensioen. In deze
workshop nemen we jullie mee in de relevante onderdelen bij het bespreken van en de veranderingen die
op 1 januari 2020 doorgevoerd gaan worden.

Deel 1
Met het instemmingsrecht heeft de OR invloed op beslissingen van de werkgever over pensioen.
Dit geldt voor keuzes voor een andere uitvoerder, wijziging inhoud van de pensioenregeling
(pensioenovereenkomst) en wijziging bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de
pensioenregeling. Een stok tussen de deur voor de OR!
Werkgever dient in de instemmingsaanvraag aan te geven waarom hij de inhoud
of uitvoering van de pensioenregeling wil wijzigen en wat de gevolgen zijn voor pensioen.
Werkgever heeft instemming van de OR nodig bij beëindiging of verlenging van een collectief
pensioencontract maar ook bij wijziging verdeling premie of aansluiting bij een pensioenfonds. Een
instemmingsaanvraag kan achterwege blijven als werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding heeft
opgenomen in de arbeidsovereenkomsten of bij een zwaarwegend belang. Wanneer is daarvan sprake?
De ondernemingsraad speelt met het instemmings- en adviesrecht een belangrijke rol in het
beslissingsproces van een pensioen. In de workshop wordt u verteld wat u kunt verwachten en hoe het
proces eruit ziet als werkgever de pensioenregeling wil aanpassen.
Doelstelling
U zult als trainer/adviseur aan de hand van deze workshop kunnen aangeven waaraan een
instemmingsaanvraag pensioen moet voldoen, welke informatie de ondernemingsraad kan en mag
opvragen bij werkgever, hoe de ondernemingsraad het proces dient te doorlopen en wat de achterban van
zijn ondernemingsraad kan en mag verwachten.

Deel 2
Een OR dient aangehaakt te blijven op de actualiteit. De ontwikkelingen in het pensioenlandschap volgen
elkaar in een rap tempo op. Door de extreem lage rente en stijgende levensverwachting is de
arbeidsvoorwaarde pensioen duur geworden. Pensioenfondsen korten op pensioen en keren al jaren geen
indexatie meer uit. Naast de traditionele pensioenfondsen en verzekeraars zien we nieuwe
pensioenuitvoerders met nieuwe producten. De tendens is van gegarandeerd pensioen naar een pensioen
gebaseerd op beleggingen.
Pensioen in de toekomst zal meer individueel gericht zijn. Een fundamentele draai in het denken? Het idee
van solidariteit maakt plaats voor individueel belang. Het pensioenakkoord is als reddingsboei aangereikt
maar is het dat ook? Voor de ondernemingsraad en adviseur is het belangrijk te weten wat deze
ontwikkelingen betekenen voor pensioen. Wat gaat dat concreet voor onze pensioenregeling betekenen?
Heb ik straks nog wel een goed pensioen?
Doelstelling
U als trainer/adviseur zult aan de hand van deze workshop in grote lijnen aan kunnen geven op welke
toekomstige pensioenontwikkelingen de ondernemingsraad moet letten en wat de ondernemingsraad
daarbij kan verwachten.

Programma
13.15
13.30
13.35
14.30
14.35
16.00
16.30

Ontvangst met koffie
Korte introductie van begeleider
Aan welke eisen moet een instemmingsaanvraag pensioen voldoen
koffiebreak
Pensioenactualiteiten: het Nederlands pensioenlandschap in Nederland verandert
drastisch. Hoe bereid ik mij daar als OR op voor?
Korte nabespreking
Einde workshop

Praktisch:
Deze workshop wordt aangeboden via COMMbv in samenwerking met OR- pensioen, onderdeel Montae.
Voor het volgen van dit programma is een DBV-accreditatie (1 PE-punt) aangevraagd bij het MZ-opleiders
Register.
De kosten voor deze workshop bedragen € 95,00 per persoon.
U dient u vooraf aan te melden. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 7, tot maximaal 15 deelnemers.
Mochten er meer aanmeldingen zijn, vinden er meerdere bijeenkomsten plaats op nader te bepalen
locaties. U kunt u aanmelden bij COMMbv door een e-mail te sturen naar marjan@commbv.nl o.v.v.
inschrijven datum ………, NAW-gegevens en telefoonnummer.
Als u zich hebt aangemeld, gaan we er vanuit dat u ook deelneemt. Bij het niet verschijnen zonder u 24 uur
tevoren te hebben afgemeld, wordt € 95,00 in rekening gebracht voor gemaakte kosten.
De workshops worden gehouden op:
10 december vanaf 13.15 uur: Montae Utrecht (Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht)
18 december vanaf 13.15 uur: COMMbv Schijndel (Madame Curieweg 3, 5482 TL Schijndel)

Meld u zo snel mogelijk aan voor deze bijeenkomst!

Trainer: René van Dongen, senior Consultant van Montae

