NIEUWSBRIEF MAART 2018
Informatie bestemd voor uw Medezeggenschapsorgaan zoals OR,COR, PVT, DOR, GOR, GO en MR
U ontvangt deze mail omdat u(w medezeggenschapsorgaan) lid bent(is) van de NVMedezeggenschap

Wijziging datum Algemene
Ledenvergadering!
De datum van de Algemene ledenvergadering is vanwege omstandigheden gewijzigd van 20
maart naar woensdag 6 juni 2018. Wilt u deze datum aan passen in uw agenda?

Tijdsfaciliteiten als onderdeel van de
bedrijfsvoering

Tool en standpunt
Het bestuur en de POM leden (OR platforms) van de NVMedezeggenschap
hebben zich gezamenlijk ingezet voor de ontwikkeling van deze tool en tevens
standpunt. Hierin wordt de centrale vraag beantwoord waarom
medezeggenschapswerk onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering en geeft
praktische handvatten om dit ook te realiseren als OR in samenwerking met de
bestuurder.
Als lid van een OR heeft een medewerker er voor gekozen om een bijzondere
en extra bijdrage te leveren aan de arbeidsorganisatie. Werkzaamheden die
deze medewerker meestal niet gewend is te doen en vaak vraagt om andere
en specifieke competenties. Dat doe je er dus niet zomaar bij!
Het standpunt van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en daarmee ook
van de NVMedezeggenschap is dat OR werkzaamheden verrichten werk is.
Daarom dient dit zich te vertalen in een OR fte in de begroting, zoals ook
andere onderdelen van de bedrijfsvoering in een begroting financieel zichtbaar
worden gemaakt. Zolang dit hier niet in is opgenomen hangt het af van de
willekeur en (on)bereidwilligheid van het management en daar hoort het ook
niet thuis. OR en bestuurder doen zaken met elkaar en dit geldt ook voor het
regelen van de voorwaarden van het medezeggenschapswerk.

Wat er voor nodig is? Klik op de link:
https://www.nvmedezeggenschap.eu/download_file/view/83/166/
aan en u vindt de tool op de website van www.nvmedezeggenschap.eu

Peiling "Thermometer
Arbeidsverhoudingen"
In de vorige nieuwsbrief is gevraagd om een enquête over
arbeidsverhoudingen in te vullen. Het is belangrijk om de kwaliteit van de
arbeidsverhoudingen in kaart te brengen. Mocht u er nog niet aan zijn
toegekomen, klik alstublieft op de link om te beginnen.
https://nl.surveymonkey.com/r/NT5F68N

BVMP zoekt OR voorzitters

Op 23 april 2018 organiseert de BVMP rondetafelgesprekken bij de SER in Den
Haag met als hoofdthema ‘komen tot goed overleg’. Tijdens deze
rondetafelgesprekken werken wij volgens de methode van het Worldcafe en
proberen te komen tot een goede verdeling van personen aan de tafels. We
zijn daarom op zoek naar voorzitters van ondernemingsraden. Heb je zin om
hier aan mee te werken. Geef je op via pagina: https://www.bvmp.nl/hoekomen-tot-goed-overleg/

Uitslagen ledenraadpleging "OR en
faillissement" bekend
In het najaar van 2017 heeft de NVMz een eerste ledenraadpleging gehouden
over de rol van de ondernemingsraad bij surseance van betaling en
faillissement.
In totaal hebben 39 ondernemingsraden aan deze raadpleging
meegedaan. Op basis van dit aantal kan niet geclaimd worden dat de
uitkomsten van de raadpleging representatief zijn voor alle ondernemingsraden
die, direct of indirect via een OR-platform, zijn aangesloten bij de NVMZ, maar
ze zijn ongetwijfeld wel indicatief voor hoe deze ondernemingsraden aankijken
tegen hun (mogelijke) rol bij surseance van betaling en faillissement.
Onder de 39 ondernemingsraden zijn er 2 die aangeven dat een of meer van
hun leden in de afgelopen 10 jaar als OR-lid te maken heeft gehad met een
faillissement. Het overgrote deel van de OR-leden heeft dus in de afgelopen 10
jaar (gelukkig) niet te maken gehad met een faillissement, althans niet in het
kader van hun positie als OR-lid.
In de 2 situaties dat de ondernemingsraad wél is geconfronteerd met een
faillissementsproces, hebben beide desbetreffende OR-en in de afwikkeling
van dit proces gebruik gemaakt van hun rechten. Door de ene OR is het
adviesrecht benut en door de andere is zowel het overlegrecht als het

informatierecht benut.
Van de 39 ondernemingsraden verwachten er 21 dat zij een eventueel
faillissement van hun bedrijf of instelling zullen zien aankomen. Van de andere
18 ondernemingsraden verwachten er 12 dat zij zoiets niet zullen zien
aankomen. De overige 6 ondernemingsraden weten dit niet.
Onder de 39 ondernemingsraden zijn er maar 2 die over ervaring met de
afwikkeling van een faillissementsproces beschikken. Dit gebrek aan ervaring
met deze materie vormt ongetwijfeld de achtergrond van het gegeven dat 16
van de 39 ondernemingsraden niet kunnen beoordelen of de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR) de OR voldoende of onvoldoende mogelijkheden
biedt om invloed uit te oefenen in situaties van surseance van betaling of een
faillissementsaanvraag.
Door de 23 ondernemingsraden die dit wél denken te kunnen beoordelen,
worden de mogelijkheden van de WOR wat vaker als onvoldoende (13 OR-en)
dan als voldoende (10 OR-en) ingeschat.
De totale resultaten zijn bij het bestuur van de NVMz op te vragen.
april 2018 organiseert de BVMP rondetafelgesprekken bij de SER in Den Haag
met als hoofdthema ‘komen tot goed overleg’. De werkgroep gaat vervolgens
aan de slag met de vraag ‘hoe nu verder’ zoals contact hierover met het
ministerie van SZW en CBM (van de SER), advies aan de NVMz leden en
publicatie.

Actualiteiten en themabijeenkomsten
De NVMedezeggenschap stelt u graag op de hoogte themabijeenkomsten die in de
komende tijd worden gegeven. Veelal zonder kosten of met een maximaal bedrag
van € 50,- en alleen bestemd voor OR leden.
Klik op onderstaande namen voor het actuele aanbod:
Nieuwsbrief Unger Van Els Advocaten
Nieuws Basis & Beleid
Nieuwsbrief PensioenPerspectief
Nieuwsbrief De Voort
De voorzitter en penningmeester zijn in gesprek met alle sponsors over
bovenstaande. Door emailproblemen is het contact nog niet met alle sponsors
op een correcte manier tot stand gekomen. Mis je jezelf als sponsor in dit rijtje,
neem even contact op met info@nvmedezeggenschap.eu

Kalender

4 april 2018

POM bijeenkomst Ede

6 juni 2018

Algemene Ledenvergadering met interessant thema
SAVE THE DATE!!!

7 november 2018 POM bijeenkomst Ede

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

