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Nieuwsbrief November 2017

Ledenbevraging
Afgelopen maand is de eerste digitale ledenbevraging verstuurd naar alle
aangesloten leden en OR platforms met als onderwerp “OR & Faillissement”.
Er zijn tot nu toe 11 reacties binnengekomen, waarvoor hartelijk
dank!

De reacties worden verwerkt in een rapport dat wordt overhandigd

aan het Ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de politiek
(zodra ons bekend is wie de portefeuillehouders medezeggenschap in de
Tweede Kamer zijn nu het nieuwe kabinet is gevormd).
In het nieuwe jaar wordt een nieuwe ledenbevraging uitgezet om u te
vragen Waar we aan denken is om u te vragen welke onderwerpen van de
NVMedezeggenschap voor u van belang zijn. Hebt u nog andere ideeën of
suggesties? In een VAN, VOOR en DOOR vereniging staat de input van de
leden centraal dus graag! reacties kunt u sturen naar:
info@nvmedezeggenschap.eu

Bijeenkomst OR platforms 9 oktober 2017
Deze bijeenkomst is door de NVmedezeggenschap en het CBM (Commissie
Bevordering Medezeggenschap) van de SER gezamenlijk georganiseerd. De
bijeenkomst is goed bezocht met 25 deelnemers van diverse OR platforms in

Nederland.
Tijdens de bijeenkomst heeft het OR platform LOMOZ een mooie presentatie
gegeven over hun succesfactor namelijk het vier keer per jaar organiseren van
themabijeenkomsten. Deze worden permanent buitengewoon goed
bezocht door de aangesloten leden (OR-en in de Zorg&Welzijn sector). Jan
Willem Dor heeft de presentatie verzorgd en twee collega bestuursleden
hebben dit omlijst met praktijkervaringen. De toehoorder waren zeer actief bij
het inzetten van de intervisiemethode “waarderend onderzoeken” onder leiding
van NVMedezeggenschap voorzitter Renie Rieffe.
Ook heeft MZLab zich gepresenteerd en deze is opgericht door twee
jongerenorganisaties van de vakbonden van het CNV (CNV Jongeren) en FNV
(FNV Jong) en heeft tot doel om jongeren te enthousiasmeren en te equiperen
voor medezeggenschap.

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. Een goede manier om u op de hoogte te stellen van alle
actuele ontwikkelingen!

Daarnaast zijn de voorzitter (Renie Rieffe) en de secretaris/ penningmeester
(Nico Sleeuwenhoek) in gesprek met alle 16 sponsors om na te gaan hoe we
elkaar kunnen versterken. In de komende nieuwsbrieven zullen er dus van
meer sponsors links naar hun nieuwsbrieven worden aangeboden.
Klik op onderstaande namen voor het actuele aanbod:
Nieuwsbrief Unger Van Els Advocaten
Nieuws Basis & Beleid
Nieuwsbrief PensioenPerspectief
Nieuwsbrief De Voort

Kalender

13 november

Jaarlijkse POM bijeenkomst met alle OR Platforms die lid zijn

2017

van de NVMedezeggenschap

17 november

Jaarcongres MNO “flexibilisering van de arbeid en de rol van

2017

de medezeggenschap”

24 november

Bestuursvergadering en bijeenkomst met Raad van Advies

2017
12 december

Jaarcongres Alliantie “Stakeholders in (on)balans, nu en in de

2017

toekomst”

20 maart 2018 Algemene Ledenvergadering met interessant thema op de
SAVE THE

derde dinsdag van maart

DATE!!!

Extra aanbod voor u van Vakmedianet
Vakmedianet stelt 20 kaarten voor “Medezeggenschap op koers” op 2 november
2017 voor € 50,- per deelnemer ter beschikking aan leden van NVMedezeggenschap.
Leden die van het aanbod gebruik willen maken kunnen zich aanmelden per mail:
RoelvanRijk@vakmedianet.nl

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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