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

maart 2017

De Dag van de Medezeggenschap op 21 maart 2017
Vanwege het 20 jarig bestaan
Bij de Sociaal Economische Raad (SER) in Den Haag

Gelijkwaardige partners zijn in het samenspel
van de medezeggenschap
met speciale aandacht voor de rol van de bestuurder
Waarom?
 Begrip te hebben voor de eigen en andermans positie, die niet altijd samenvallende belangen
Hebben.
 Omdat mensen betrekken recht doet aan aanwezige kwaliteiten en draagvlak van binnenuit dan
vanzelf ontstaat.
 Over het voordeel van een onafhankelijke opstelling (van alle partijen).
 Duidelijk is wat het belang is om elkaar persoonlijk te kennen zodat de afstand niet te groot
wordt.
 Kritisch vertrouwen te hebben in de eigen en andermans rol.
 Over het belang van empathisch vermogen en wat daar voor nodig is.
 Door respectvol medezeggenschap met elkaar te bedrijven, iedereen er beter van wordt.
Voor Wie?
Het medezeggenschapsorgaan (OR,PVT,COR, OC e.d.) samen zijn bestuurder en HRM/P&O.
Kosten?
De eerste 2 deelnemers per NVMz-lid kunnen gratis deelnemen; vanaf de 3e deelnemer van
hetzelfde NVMz-lid of voor niet-leden zijn de kosten € 45,- No show fee van € 45,- (bij afzeggen tot
14 dagen van te voren). Een 45€ steunlid kan gratis deelnemen en voor een 25€ steunlid kost het
€ 20,00. Steunleden mogen geen introducees meenemen. Word lid en deelname is gratis.
Bestuurder en HRM/P&O medewerkers mogen altijd gratis deelnemen.

Aanmelden:
www.nvmedezeggenschap.eu onder de tab ‘inschrijven’ en ‘dag van de medezeggenschap’.

Programma
Moderators: Tineke de Rijk en Arthur Hol www.arthurhol.nl
09.00 – 10.00 uur inloop
10.00 – 10.15 uur Welkom en Inleiding
10.15 – 10.35 uur Ruud Vreeman Ambassadeur Medezeggenschap
10.35 – 11.30 Best practices over hoe samen medezeggenschap vorm krijgt met
De Omring www.omring.nl
Ingrid Meijer OR voorzitter en Jolanda Buwalda voorzitter Raad van Bestuur
Vestia Groep www.vestia.nl
Lisette Weiland ambtelijk secretaris en Annelies de Groot lid Raad van Commissaris
Thema’s:
 Over hun proces naar directe participatie / cocreatie en mogelijke worsteling
 Hoe ziet de borging eruit voor als het niet goed gaat in het contact en relatie met elkaar
 Is het nodig om bevoegdheden in te leveren of is dat helemaal niet aan de orde

11.30 – 11.45 uur koffiebreak
11.45 – 13.00 uur workshops
 Vertrouwen in de medezeggenschap door Wim Coenraadts www.coencom.com
 De (on)afhankelijke OR door Radboud Hafkenscheid www.nvgtr.nl
 Tools voor de medezeggenschap door Sophia Geelkerken CBM www.ser.nl
 De gouden driehoek (bestuurder, toezichthouder en OR) en de medezeggenschap
door Paul Becht www.wissemagroup.com
13.00 – 14.00 uur netwerken met lunch
14.00 – 15.00 uur debat over ‘Integriteit’ bij de uitvoering van het
medezeggenschapswerk en het gebruik van een Governance Code OR met
Jan Struijs voorzitter Nederlandse Politiebond, Annemarije Bousema Compliance
Counsel U-Centraal en Ed Dijkhuizen van Scalda en lid van de NVMz
15.00 – 15.15 uur theebreak
15.15 – 15.45 uur Laurentien van Oranje (koninklijk huis) www.missingchapter.org
15.45 – 16.00 uur Resumé en aansluitend netwerkborrel met hapjes

Aanmelden:
www.nvmedezeggenschap.eu onder de tab ‘inschrijven’ en ‘dag van de medezeggenschap’.
Wil je een reactie geven? Stuur je email aan info@nvmedezeggenschap.eu

Voor, Door en Van de leden

