Nieuwsbrief september 2017
Informatie bestemd voor uw Medezeggenschapsorgaan zoals OR, COR, PVT, DOR, GOR, GO en MR
Aanleiding: uw medezeggenschapsorgaan is lid van de NVMedezeggenschap

Ledenbevraging
Afgelopen week is eindelijk een grote wens in vervulling gegaan. De eerste digitale
ledenbevraging is verstuurd naar alle aangesloten leden. OR & Faillissement is het
onderwerp. Uw mening is de inhoud die het bestuur wil kunnen overbrengen naar
het ministerie van SZW en de politiek. Invloed uitoefenen doe je met inhoud en die
komt van u als OR lid. Het is nog geen 10 minuten werk en een gemakkelijke
manier om uw lidmaatschap inhoud te geven. Dank alvast.

Kalender
09 oktober 2017

13 november
2017
20 maart 2018
SAVE THE
DATE

4e bijeenkomst voor alle OR platforms in Nederland door de
Commissie Bevordering Medezeggenschap (SER) en de
NVMedezeggenschap
van 11.00 – 13.00 uur Jaarlijks POM bijeenkomst met alle OR
Platforms die lid zijn van de NVMedezeggenschap
Algemene Ledenvergadering met interessant thema op de
derde dinsdag van maart

Themabijeenkomsten van sponsors voor
leden
Bekijk het aanbod door het aanklikken van de links naar de nieuwsbrieven en
berichtgevingen

Unger Van Els Advocaten
nieuwsbrief:
http://www.ungervanels.nl/nieuws-seminars/

thema bijeenkomst donderdag 9 november 2017 een seminar van 15.15 – 17.00 uur
AANPAK PRAKTIJKPROBLEMEN ROND ZIEKTE door Bruno van Els en Sanne van
Dooijeweert
BEËINDIGINGSOVEREENKOMST: VOORKOM VALKUILEN! door Els Unger en Muriël
Nolet.
Locatie: ROC TOP gebouw direct achter De Boelelaan 7 (kantoor Unger Van Els Advocaten)
te Amsterdam.
Kosten: gratis
Aanmelding: U kunt zich tot en met woensdag 25 oktober 2017 aanmelden door een e-mail
te sturen naar secretariaat@ungervanels.nl.

Basis & Beleid
Nieuws:
http://www.basisenbeleid.nl/nieuws

PensioenPerspectief
nieuwsbrief:
https://www.pensioenperspectief.nl/wpcontent/uploads/2017/09/170926_RK_printversie_PPOR34.pdf

De Voort
nieuwsbrief:
https://www.devoort.nl/upload/publicaties/Nazomerspecial%20sectie%20medezeggenscha
psrecht%20De%20Voort.pdf

Kandidaat Bestuurslid Hanneke Truschel
Het bestuur is per 1 september jl. uitgebreid met een nieuw bestuurslid. Zij zal tot de
eerstkomende Algemene Leden Vergadering fungeren als kandidaat bestuurslid.
Hieronder stelt zij zich voor:
“Mijn passie voor medezeggenschap komt voort uit de overtuiging dat organisaties beter
functioneren door de inbreng vanuit medewerkers. Sinds 2008 werk ik als ambtelijk
secretaris voor diverse ondernemingsraden. Ook werk ik als secretaris voor bezwaren- en
klachtencommissies. Ik voel me dan ook een medezeggenschapper in hart en nieren.
Ik ben heel blij om een bijdrage te kunnen leveren aan de bevordering van de
medezeggenschap in Nederland en wil me vooral richten op de relatie tussen de Raden
van Bestuur en de ondernemingsraden. Verder zie ik binnen het bestuur vooral een rol
voor mij weggelegd voor communicatie en PR activiteiten.”
U kunt persoonlijk kennis met haar maken op de Algemene Leden Vergadering van 20
maart 2018.

Extra aanbod door Vakmedianet
Deze stelt 20 kaarten voor “Medezeggenschap op koers” voor € 50,- per deelnemer ter
beschikking aan leden van NVMedezeggenschap. Leden die van het aanbod gebruik
willen maken kunnen zich aanmelden per mail: RoelvanRijk@vakmedianet.nl

Stuur deze email met nieuwsbrief door aan je collega or- leden, ambtelijk
secretaris en/of contacten.
Reacties op de nieuwsbrief sturen aan: info@nvmedezeggenschap.eu (niet in
een reply)

VOOR, DOOR en VAN DE LEDEN
www.nvmedezeggenschap.eu

