NIEUWSBRIEF JANUARI 2018
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

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

POM bijeenkomst 13
november 2017

Ook kwamen verschillende actuele
onderwerpen aan bod zoals de door
de NVMz opgestelde notitie inzake

Op 13 november jl. was er weer een

"medezeggenschap als onderdeel

POM bijeenkomst in Ede. Er hadden

van de bedrijfsvoering", het

zich diverse OR platforms

organiseren van themadagen mét de

ingeschreven. Tijdens deze

bestuurders en het meer bekendheid

interessante en leuke middag

geven aan de OR platforms.

konden de OR platforms elkaar beter

Op 4 april staat de volgende POM

leren kennen en konden zij

bijeenkomst al weer gepland.

informatie met elkaar uitwisselen.

Peiling "Thermometer Arbeidsverhoudingen"
De NvM beveelt personeelsvertegenwoordigingen en ondernemingsraden aan
om deel te nemen aan de peiling ‘Thermometer Arbeidsverhoudingen’. De
peiling brengt in beeld in welke mate de verhoudingen tussen leiding en
medewerkers in organisaties constructief zijn. Arbeidsverhoudingen omvatten
de afstemming over de gang van zaken in een organisatie tussen
belanghebbenden, zoals leiding, medewerkers, ondernemingsraad, vakbonden,
klanten, leveranciers of kennisinstellingen. Sterke arbeidsverhoudingen maken
een organisatie sterker. Onlangs is de Thermometer via AWVN al uitgezet
onder werkgevers. Per ondernemingsraad is één (1) ingevulde vragenlijst nodig.

Daarnaast bent u van harte uitgenodigd om de open link door te sturen aan
maximaal tien (willekeurige) medewerkers in uw achterban.
Het invullen van dit ledenonderzoek kost tussen de 9 en 15 minuten, afhankelijk
van uw organisatie. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld. De
geanonimiseerde resultaten worden via de NvM-nieuwsbrief beschikbaar
gesteld. U kunt ook aan het einde van de vragenlijst uw
e-mailadres invullen, en dan krijgt u de resultaten rechtstreeks toegezonden.

Klik alstublieft op de link om te beginnen.
https://www.nvmedezeggenschap.eu/tools/packages/mailing_list/tools/?mID=6&
uID=0&sID=565&a=link&url=https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2F
NT5F68N

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

16 februari 2018

Bestuursvergadering NVMz Den Haag

4 april 2018

POM bijeenkomst Ede

7 november 2018

POM bijeenkomst Ede

6 juni 2018

Algemene Ledenvergadering met interessant thema

SAVE THE DATE!!!

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
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