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Aanleiding: uw medezeggenschapsorgaan is lid van de NVMedezeggenschap

Nieuwsbrief juni 2017

OR & Faillissement
"Op 12 april heeft het bestuur van de NVMz, bijgestaan door de Raad van Advies leden Albert van Driel en Rudi
van der Stege met Els van Ree, beleidsmedewerker arbeidsverhoudingen van het Ministerie SZW van
gedachten gewisseld omtrent de rol van de OR bij private equity trajecten. Dit naar aanleiding van een
initiatiefnota, een 2e kamer motie en een onderzoek in opdracht van het kabinet hiernaar door Els. De
discussie was goed en de inbreng/toelichtingen van met name Albert en Rudi werden als waardevol en nuttig
beschouwd en worden volgens Els zeker meegenomen in de conclusies van het onderzoek. De NVMz bijdrage
werd waarderend ervaren als een verrijking! Els kijkt nog hoe de terugkoppeling naar de NVMz plaatsvindt en
in welke mate wij als vereniging als referentie in de resultaten van het onderzoek worden genoemd. Als de
adviesnota beschikbaar komt, heef het bestuur het voornemen meer diepgaand op de details van de NVMz
standpunten in een volgende Nieuwsbrief hierop terugkomen. Johan Berends, ook lid van de werkgroep die dit
hebben voorbereid, was helaas verhinderd maar heeft in het voortraject ook een rol gespeeld. Dank aan de
werkgroep voor deze inbreng en het beschikbaar stellen van tijd voor uitwerking en toelichting!”
In voorbereiding is een digitale ledenbevraging over dit onderwerpen en de intentie is om deze vóór de zomervakantie
uit te voeren dus die komt er binnenkort aan!

Kalender (Q 1&2)
08 maart ITOP vergadering (POM lid)
15 maart kennis maken met OR platform Technische Groothandel – zijn lid geworden
21 maart ALV en Congres 20 jarig bestaan ‘Dag van de Medezeggenschap’
20 april kennismaking OR platform MBO – zijn lid geworden
24 mei bestuursvergadering
23 juni visie bijeenkomst bestuur en raad van advies
08 september bestuursvergadering
09 oktober 4e bijeenkomst OR platforms door CBM en NVMedezeggenschap
Verzet van 12 oktober naar 13 november 2017 van 11.00 – 13.00 uur Jaarlijks POM bijeenkomst met alle OR
Platforms die lid zijn van de NVMedezeggenschap

SPONSOR AAN HET WOORD
TRAINIAC, hét trainings- en adviesbureau voor ondernemingsraden, is al enkele jaren sponsor van de NVMz.
TRAINIAC is gestart in 2008. Vanaf dit moment hebben wij de markt, maar ook onszelf, uitgedaagd om het
beste in ondernemingsraden naar boven te halen. Op eigenzinnige wijze trainen, adviseren en begeleiden wij
ondernemingsraden met als doel het verhogen van de toegevoegde waarde die zij hebben voor organisatie en
werknemers. De directeur van TRAINIAC, Mark Capel, is al enkele jaren lid van de Raad van Advies van de
NVMz.
Wat is je drijfveer als het om medezeggenschap gaat?
Het interessante aan medezeggenschap voor TRAINIAC is het feit dat de besluitvorming tot stand komt met
invloed van een groep werknemers. Deze werknemers benaderen vaak onderwerpen vanuit een ander
perspectief dan de directie van een organisatie. Door deze andere benadering kunnen zij een toegevoegde
waarde hebben in de kwaliteit van het uiteindelijke besluit. Onze drijfveer is het beste in de
ondernemingsraden naar boven te halen, zodat zij die toegevoegde waarde kunnen leveren in de
besluitvorming, waarvan zowel de organisatie en de werknemers profijt hebben.
Wat is je specialiteit in het kader van medezeggenschap?
TRAINIAC biedt een breed scala aan training, advies en begeleiding. Ons doel is het verhogen van de
toegevoegde waarde die ondernemingsraden hebben voor organisatie en werknemers. Dit doen wij zowel
door het aanbrengen van kennis, het geven van inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden aan
ondernemingsraden.
Wat wil je de NVMz meegeven?
De NVMz heeft de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een van de grootste en invloedrijkste platformen
binnen de medezeggenschap. Hiervoor is een goede binding met de huidige leden nodig en een uitbreiding van
het aantal leden. Door OR-leden, voor OR-leden is al jaren de boodschap van de NVMz. Als trainings- en
adviesbureau geven wij de NVMz mee meer de nadruk te leggen op deze boodschap in woord en daad.

SER en Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)
Kijk op www.ser.nl onder de kop ‘OR&Medezeggenschap’ en vindt talrijke handige tools.

Fijne Zomer
In de maanden juli en augustus wordt er geen nieuwsbrief uitgebracht. Deze vereniging wordt vormgegeven
door allemaal vrijwilligers en ze hebben de zomer ook even nodig om naast de drukke reguliere banen weer
even op adem te komen. We wensen alle medezeggenschappers ook een welverdienden ‘adempauze’ in de
zomer en graag tot september.

Stuur deze email even door naar je collega or- leden en/of contacten die je op het terrein van
medezeggenschap hebt zodat zij eveneens hier kennis van kunnen nemen.
reacties op de nieuwsbrief sturen aan: info@nvmedezeggenschap.eu (niet in een reply)

Voor, Door en Van de leden
www.nvmedezeggenschap.eu

