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

Nieuwsbrief april 2016

Reminder

THEMA: DEMOCRATISERING

VERKENNING MET OPBRENGST NAAR DIRECTE MEDEZEGGENSCHAPSVORMEN

19 APRIL 2016 16.00 – 18.30 UUR
Met bijdrage van Harro Labrujere van “Nieuw Organiseren”
Harro realiseert in organisaties een omslag naar waarde gestuurd werken voor optimale
dienstverlening in het primair proces. Meer informatie is te vinden op www.nieuworganiseren.nl

Het vraagstuk van deze middag: Voor je collega’s of door de collega’s
Een valkuil van de OR kan zijn dat je precies doet wat de organisatie al doet: (mee)beslissen
over de collega’s. Er zijn ook andere mogelijkheden, de OR als aanjager van andere manieren
van organiseren en besluitvorming. Niet over je collega’s maar met de collega’s, van centraal
geregelde medezeggenschap naar proces-gestuurde zeggenschap.
15.30 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 18.00 uur

binnenkomst
Inleiding door Harro Labrujere
Met behulp van een innovatieve werkvorm,
een levendige dialoog over ideeën die er toe doen!

Het doel is tweeledig;
a. De deelnemers hebben concreet voor ogen wat ze van deze middag
meenemen naar hun collega medezeggenschappers;
b. Het resultaat van de middag bevat ingrediënten tot het formuleren van de
visie van de NVMz op democratisering waarmee deze ook op een
democratische wijze tot stand kan komen.
18.00 – 18.30 uur

Afronding met aansluitend een drankje aan de bar

Voorafgaand vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.
Aanmeldingen via het aanmeldingsformulier op www.nvmedezeggenschap.eu
onder ‘activiteiten’
De locatie is het Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein Zuid
www.tveerhuis.nl voor de route. De toegang en het parkeren zijn gratis.

IEDEREEN IS WELKOM
NIET NVMz LEDEN € 25,- PER PERSOON

Agenda
19 april 2016
Reminder
14.30 – 15.30 uur Algemene ledenvergadering (alleen voor NVMz leden).
Aanmeldingen via het aanmeldingsformulier op www.nvmedezeggenschap.eu
onder ‘activiteiten’.
De locatie is het Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein Zuid
www.tveerhuis.nl voor de route. De toegang en het parkeren zijn gratis.
16 september 2016 in de middag

NVMz themamiddag (noteer alvast!!!)

De rol van de OR per 1-7-2016 bij het maken van pensioen afspraken
De NVMz heeft een brief geschreven aan staatssecretaris Klijnsma om kenbaar te maken dat
de analyse en aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging van Pensioenjuristen wordt
onderschreven. Er is aangegeven dat de NVMz het op prijs zal stellen als deze aanbeveling
ter harte wordt genomen, vooral omdat het is beschouwd vanuit het perspectief van de rol
van de medezeggenschap. Deze onderschrijving is eveneens verstuurd aan alle Tweede
Kamer leden die het onderwerp medezeggenschap en/of pensioen in hun portefeuille
hebben.

Raad van Advies
Marion Winnink heeft besloten te stoppen met haar werkzaamheden voor de raad van
advies met ingang van 18 maart 2016. Wij danken haar hartelijk voor haar jarenlange
betrokkenheid en rol als ‘luis in de pels’ en nog veel meer.

Ledenwerving
Bekendheid geven aan de NVMz door het verzorgen van een presentatie over de NVMz
bieden we graag aan bij OR platforms of andere bijeenkomsten met meerdere OR-en. Stuur
een email naar http://www.nvmedezeggenschap.eu/ en we maken hiervoor een afspraak.

Waarom u lid bent van de NVMz? onder meer omdat:






de NVMz invloed heeft op de voorwaarden die voor mijn goed functioneren
noodzakelijk zijn en deze bewaakt en bevordert;
mij invloed geeft op plekken waar ik die nu niet heb en de kaders creëert waardoor ik
mijn rol beter kan invullen;
een vertegenwoordigende en overleggende rol heeft;
we samen sterker staan;
de NVMz stem geeft aan wat mij beweegt;

PS

Stuur deze email even door naar:
 je collega or-leden en/of
 alle contacten die je op het terrein van medezeggenschap hebt
zodat zij er ook kennis van kunnen nemen.

Voor meer informatie: zie http://www.nvmedezeggenschap.eu/

Voor, Door en Van de leden

