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

Sponsor aan het woord
Interview met de Jaap Jongejans, Directeur SBI Formaat

Wat is je drijfveer als het om medezeggenschap gaat?

Medezeggenschap, of anders gezegd help mee de zeggenschap te verbeteren
is het emancipatiemiddel bij uitstek in organisaties. Onze drijfveer is om vanuit

dat vertrekpunt de emancipatie van alle werkenden in de organisatie te
versterken.
Leden van de ondernemingsraad kunnen groeien in hun rol en kunnen deze
kennis en vaardigheden gebruiken in de rest van hun loopbaan. De
ondernemingsraad wordt het beste ‘horizontale team’ van de organisatie.

Wat is je specialiteit in het kader van medezeggenschap?

We zijn breed georiënteerd en hebben specialisten op alle terreinen van
medezeggenschap. Die combinatie maakt ons uniek en daardoor is de OR
verzekert van goede opleidingstrajecten en een uitgekiend advies en daarmee
zijn mensen en hun organisatie het beste af.

Wat wil je de NVMz meegeven?

Blijf het Medezeggenschapswerk promoten, het is de democratische slagader
van de organisatie. En net als iedere beroep, of iedere raad of iedere bestuur.
Blijf ontwikkelen en leren van de OR stimuleren. Blijf één stap voor, en zorg
dat je iedere keer weer met beide benen op de grond staat

Medezeggenschap op Koers
p 1 november vindt het OR event Medezeggenschap op koers plaats in Doorn.
Met een aantrekkelijk programma voor leden van 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.
Ik hoor graag of je dit aanbod aan de leden van NVMedezeggenschap bekend
wil maken.

Wist je dat
Er op de site van NVMedezeggenschap veel tools staan die handig zijn voor het
medezeggenschapswerk? Nieuwsgierig? Klik dan hier.

Standpunt ambtelijke ondersteuning
De ambtelijk secretaris is weliswaar geen lid van de OR, maar is wel belangrijk
voor de medezeggenschap. Hij of zij kan de OR-leden veel werk uit handen
nemen en bijdragen aan de kwaliteit van de medezeggenschap. Alle reden
voor de NV Medezeggenschap zich helder uit te spreken over de vraag: wat is
goede ambtelijke ondersteuning, of die nou door de ambtelijk secretaris wordt
geleverd, of door een secretaresse of notulist.

Zoals bekend zijn wij een vereniging van, voor en door de leden. Daarom
organiseren wij binnenkort een ledenraadpleging over deze vraag zodat we tot
een gedragen standpunt komen over goede ambtelijke ondersteuning.
OR-ondersteuning, sponsor van onze vereniging, gaat de komende tijd
onderzoeken wat de bijdrage is van de ambtelijk secretaris aan de
medezeggenschap. Als NVMedezeggenschap werken we hieraan mee en
natuurlijk delen we de resultaten met onze leden.

Actualiteiten en themabijeenkomsten
De NVMedezeggenschap wil u in deze nieuwsbrief ook op de hoogte stellen
van alle actuele onderwerpen en themabijeenkomsten die in de komende tijd
worden gegeven. Veelal kunnen deze zonder kosten of tegen een gereduceerd
tarief worden bezocht. Deze zijn overigens alleen bestemd voor OR leden. Een
goede manier om u op de hoogte te stellen van alle actuele ontwikkelingen!
Klik op onderstaande namen voor het actuele aanbod:
Nieuwsbrief Unger Van Els Advocaten
Nieuws Basis & Beleid
Nieuwsbrief De Voort
Pensioenperspectief
Trainiac

SBI Formaat
OR Ondersteuning

Kalender

9 oktober 2018

Bijeenkomst SER over OR profiel

26 oktober 2018 Bestuursvergadering
7 november 2018 POM Bijeenkomst - komt te vervallen
15 november 2018Bijeenkomst BVMZ over OR & Arbeidsvoorwaarden
23 november 2018Bestuursvergadering en bijeenkomst met Raad van Advies

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

