
 
 

 

 

Dag voor de Medezeggenschapsprofessional 
 
Op dinsdag 22 november 2022 organiseert de sectie Medezeggenschapsrecht van De Voort 
Advocaten I Mediators in het kader van de Maand van de Medezeggenschap een interactieve 
bijeenkomst voor adviseurs, opleiders, trainers en ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden.  
 
Het programma is als volgt: 
 
13.30 uur ontvangst met koffie/thee/fris met worstenbroodjes en chocoladebolletjes  
14.00 uur aanvang programma (tussendoor vindt nog een pauze plaats) 
 

- Joost van Mierlo: actualiteiten wetgeving en rechtspraak 
We praten iedereen bij over recente wetgeving en over rechtspraak uit 2021 en 2022 en lichten 
toe wat dit voor de praktijk van alledag betekent. 

 
- Jolande Janssen: rol- en taakverdeling OR en vakbonden 

We gaan in op de vraag wanneer de OR aan zet is en wanneer de vakbonden betrokken 
moeten worden. Denk daarbij aan situaties van (massa) ontslag, onderhandelingen over 
arbeidsvoorwaarden en fusies en overnames. 

 
- Stefan Jansen: OR en privacyvraagstukken 

We staan stil bij de ontwikkelingen op het gebied van privacy en de talloze zaken die we het 
afgelopen jaar hebben behandeld voor OR-en. Hoe ga je met privacyvraagstukken om en waar 
moet je op letten, wat zijn tips en tricks? 

 
16.30 uur afsluiting 
16.45 uur aangeklede borrel 
 
Deelname is kosteloos. De sessie vindt plaats op het kantoor van De Voort Advocaten I Mediators aan 
de Professor Cobbenhagenlaan 75 te Tilburg. Parkeren kan gratis aan de voor- en achterzijde van het 
kantoor. Het kantoor ligt op loopafstand van treinstation Tilburg Universiteit. 
 
Aanmelden? Wees er snel bij, want er is beperkt plaats. Aanmelden kan door je naam, 
contactgegevens en organisatienaam te mailen aan Wendy Schoormans (w.schoormans@devoort.nl) 
 
De sectie Medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten I Mediators was in 2021 in de categorie 
Advocatenkantoren nummer 1 als het gaat om de favoriete adviseur van ondernemingsraden 
(digimagazine Partner of Choice). Ook voor 2022 hoort De Voort Advocaten I Mediators bij de 
genomineerde kantoren.  
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