Extra Nieuwsbrief
Informatie bestemd voor uw Medezeggenschapsorgaan zoals OR,COR, PVT, DOR, GOR, GO en MR
U ontvangt deze mail omdat uw medezeggenschapsorgaan lid is van de NVMedezeggenschap

Maak gebruik van aantrekkelijke korting

De NVMedezeggenschap is aanwezig op OR Live met een meet & greetplek. Wij nodigen u daarom
van harte uit voor een bezoek aan OR Live 2018 op 10 oktober in Den Haag.
Over OR Live
OR Live is met ruim 800 bezoekers hét grootste evenement over medezeggenschap in Nederland. Als
bezoeker heeft u keus uit ruim 70 workshops en maakt u kennis met 25 kennispartners op de
gezellige expo. Ook de NVM is aanwezig met een stand!
Ledenkorting
Deelname aan OR Live bedraagt normaal gesproken slechts € 145, exclusief btw, maar als lid van de
NVM ontvangt u € 20 korting op uw inschrijving. Gebruik daarvoor de actiecode: NVM bij uw
inschrijving. Inschrijven kan via de website van OR Live. Vergeet niet de code in te vullen.
Graag tot ziens bij OR Live!

De NVMedezeggenschap staat ook op de ‘markt’ op 1 november 2018 tijdens het OR event
Medezeggenschap op koers in Doorn. Met een aantrekkelijk programma voor leden van de
NVMedezeggenschap.

Net als bij de vorige edities bieden we de leden van NVMedezeggenschap graag een aantrekkelijke
korting om aan het OR event deel te nemen. De korting bedraagt 100,00 per deelnemer.
Hieronder een korte omschrijving van het thema van dit jaar. Op de website van het congres vind je
het complete programma: http://medezeggenschapopkoers.ornet.nl/

Medezeggenschap op koers
De kracht van de or in dynamische tijden
Dynamische tijden vragen om andere oplossingen, een andere aanpak van organisaties. Dit vraagt
veel van de medezeggenschap. Waarbij ook de rol en de aanpak van de medezeggenschap zelf
onderwerp van discussie is.
Hoe ontwikkel je de or om krachtig te opereren in deze turbulente omgeving? Dat betekent niet
alleen teambuilding, het betekent óók dat ieders persoonlijke ontwikkeling van belang is, niet alleen
voor jezelf maar ook voor de hele ondernemingsraad en daarmee voor jouw collega's en voor de
organisatie.
Met workshops, plenaire sessie en een informatiemarkt!
Met inspirerende plenaire verhalen en praktijkgerichte workshopsessies waarin je je kennis en
vaardigheden verder kunt aanscherpen. Tijdens de informatiemarkt ga je in gesprek met elkaar en
met de aanwezige adviseurs om je ideeën te toetsen en met veel nieuwe inzichten naar huis te gaan.
Aanmelden
Aanmelden met ledenkorting gaat heel gemakkelijk, bovenaan het aanmeldscherm op de website
van Medezeggenschap op koers vullen de leden de code NVM2018 in. Dan wordt de € 100,00 korting
in de registratie verwerkt.

Deze maand mag u weer de vertrouwde nieuwsbrief verwachten

Stuur deze email met nieuwsbrief door aan je collega or- leden, ambtelijk
secretaris en/of contacten.

Reacties op de nieuwsbrief en afmelden (ook in het kader van de AVG) sturen
aan: info@nvmedezeggenschap.eu(niet in een reply)
VOOR, DOOR en VAN DE LEDEN

