Nieuwsbrief
Informatie bestemd voor uw Medezeggenschapsorgaan zoals OR, COR, PVT, DOR, GOR, GO en MR
Aanleiding: uw medezeggenschapsorgaan is lid van de NVMedezeggenschap

Nieuwsbrief januari 2017

Algemene ledenvergadering met ontbijt
21 maart 2017 08.00 – 09.00 uur
Voorafgaand aan de Dag van de Medezeggenschap
Met de resultaten en voorgenomen activiteiten & terugkoppeling van werkgroepen en input van leden.
Hoe staan we er financieel voor met het financieel verslag 2016 en het verslag van de kascommissie Peter
Niemantsverdriet en Albert Stallaart. Hoe ziet het afgelopen jaar eruit aan de hand van het jaarverslag 2016.
Wie zijn momenteel de bestuursleden zoals die aftredend en direct herkiesbaar zijn: Shirley Mathoera en
Nico Sleeuwenhoek. Wie van u gaat zich kandidaat stellen?
De Algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden.
Graag even apart aanmelden via http://www.nvmedezeggenschap.eu onder ‘inschrijven’ en ‘Algemene leden Vergadering’.
Vervolgens ontvangt u via de email een bevestiging en alle bijlages.

SPONSOR aan het woord: PensioenPerspectief
Wat is de drijfveer?
Pensioen wordt door velen als “ingewikkeld” ervaren. En dat terwijl ondernemingsraden over deze
belangrijke arbeidsvoorwaarde wel besluiten moeten nemen. Besluiten die verstrekkende gevolgen kunnen
hebben. Daarom zijn wij erop gespitst het pensioenvraagstuk helder uiteen te zetten en alternatieven
begrijpelijk te presenteren. Dan wordt ook vaak duidelijk welke gevolgen een voorgenomen pensioenbesluit
van een werkgever met zich meebrengt. Dat komt een zorgvuldige besluitvorming door de OR ten goede.
Wat is jullie specialiteit
Pensioen bestaat uit meerdere componenten. Een juridische, een actuariële en een fiscale component. Onze
specialiteit is dat wij die 3 componenten in onze advisering betrekking met als startpunt de juridische
component. De focus ligt dus niet alleen op bijvoorbeeld de actuariële (rekenkundige) aspecten van een
wijziging. Nee, ons startpunt is dat je eerst de juridische positie moet vaststellen: wat zijn de rechten van de
OR en de werknemers, is een voorgenomen besluit juridisch gerechtvaardigd? Pas nadat de juridische positie
is vastgesteld kom je aan onderzoek van en advisering m.b.t. de actuariële en fiscale impact van een
voorgenomen wijziging toe.
Wat wil je NVMmedezeggenschap meegeven?
Voor wat betreft “pensioen” kan mooi worden aangesloten bij de doelstelling van NVMedezeggenschap. Die
is kort gesteld “medezeggenschap verbeteren”. Door als OR een voorgestelde wijziging kritisch te
beschouwen, te controleren en door zelf met alternatieve voorstellen te komen geef je medezeggenschap
daadwerkelijk inhoud en vorm. Neem dus m.b.t. “pensioen” een proactieve houding aan. Wacht de
werkgever niet af, maar zet als OR zelf het onderwerp “pensioen” op de agenda. En verdiep je in het
onderwerp, bijvoorbeeld door een cursus of een workshop “pensioen” te volgen.

Ambassadeur Medezeggenschap
Informatie over de huidige ambassadeur Medezeggenschap Ruud Vreeman is op de website te
vinden. Voor meer informatie: zie http://www.nvmedezeggenschap.eu/

Kalender
09 januari congres SOMz
07 februari Derde bijeenkomst OR platforms (georganiseerd door CBM en NVMedezeggenschap)
08 maart ITOP vergadering (POM lid)
15 maart kennis maken met OR platform Technische Groothandel
20 april kennismaking OR platform MBO

De Dag van de Medezeggenschap op 21 maart 2017
Bij de Sociaal Economische Raad (SER) in Den Haag






Gelijkwaardige partners zijn in het samenspel
van de medezeggenschap
met speciale aandacht voor de rol van de bestuurder
Moderators: Tineke de Rijk en Arthur Hol www.hrmcollege.nl
09.00 – 10.00 uur inloop
10.00 – 10.15 uur Welkom en Inleiding
10.15 – 10.35 uur Ruud Vreeman Ambassadeur Medezeggenschap
10.35 – 10.50 uur koffiebreak
10.50 – 11.45 Best practice over twee OR-en samen met hun bestuurders over hoe ze samen de
medezeggenschap vorm geven. Gevraagd zijn De Omring en Philips.
11.45 – 13.00 uur workshops
Vertrouwen in de medezeggenschap door Wim Coenraadts www.coencom.com
De (on)afhankelijke OR door Radboud Hafkenscheid www.nvgtr.nl
Tools voor de medezeggenschap door Sophia Geelkerken CBM www.ser.nl
De gouden driehoek (bestuurder, toezichthouder en OR) en de medezeggenschap
Gevraagd is Annemieke Roobeek www.meetingmoreminds.com
13.00 – 14.00 uur netwerken met lunch
14.00 – 15.00 uur debat over ‘Integriteit’ bij de uitvoering van het medezeggenschapswerk en het
gebruik van een Governance Code OR met Jan Struijs voorzitter Ned. Politiebond, Martijn Haks
Compliance Counsel en (gevraagd) Albert Stallaart van Scalda en lid van de NVMz
15.00 – 15.15 uur theebreak
15.15 – 15.45 uur Laurentien van Oranje (koninklijk huis) www.missingchapter.org
15.45 – 16.00 uur Resumé en aansluitend netwerkborrel met hapjes
Aanmelden:
www.nvmedezeggenschap.eu onder de tab ‘inschrijven’ en ‘dag van de medezeggenschap’.
PS Stuur deze email even door naar je collega or- leden en/of alle contacten die je op het terrein van medezeggenschap hebt
zodat zij er ook kennis van kunnen nemen.
Voor meer informatie: zie http://www.nvmedezeggenschap.eu/
reacties op de nieuwsbrief sturen aan: info@nvmedezeggenschap.eu (niet in een reply)

Voor, Door en Van de leden

