NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019
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

Voor medezeggenschap is zeker een toekomst
Onder deze titel vond op 4 juni een geslaagde NVMz themadag plaats. Dat de
WOR van 1950 dateert, is voor sommigen reden de OR als iets van de vorige
eeuw te beschouwen. Niets is minder waar. Toch moeten de OR en de WOR
met hun tijd meegaan. Zo blijkt de WOR niet toegerust op de vele

netwerkorganisaties die nu ontstaan. En de WOR is al evenmin geschikt om
alle flexwerkers een plekje te geven in de medezeggenschap, zo hield
advocaat Joost van Mierlo (De Voort Advocaten) ons voor.
De voorzitters van de OR Rabobank en van de COR Unilever trakteerden het
publiek op praktijkverhalen over de ontwikkeling naar eigentijdse
medezeggenschap. Voor de Rabobank hoort daar een goede relatie met de
Raad van Commissarissen bij. Twee keer per jaar is er een drie-raden-overleg
(OR – directie – RvC). De Rabobank kent ook een vier-raden-overleg waarbij
ook de klantenvertegenwoordiging aanschuift.
COR Unilevervoorzitter Rachid Adbaili wilde de zaal zijn adviezen over actuele
medezeggenschap niet onthouden:
•
•
•
•
•

Heb een einddoel voor ogen
Kijk vooruit
Wees proactief
Doe het samen
Durf te experimenteren

Blij met de ambtelijk secretaris
De ambtelijk secretaris biedt de OR een duidelijke meerwaarde. Deze is sterker
naarmate de ambtelijk secretaris wekelijks meer uren beschikbaar is voor de
OR. Dit blijkt uit het ledenonderzoek over ambtelijke ondersteuning dat de
NVMz dit voorjaar heeft gehouden.
81 OR's hebben aan het onderzoek meegedaan. Qua omvang zijn ze

ingedeeld in drie categorieën: 7 of minder zetels, 8 – 11 zetels, 12 of meer
zetels. De deelnemende OR's zijn afkomstig van verschillende sectoren:
industrie/bouw, handel/zakelijke dienstverlening, zorg &welzijn, overheid en
onderwijs. Van de deelnemende OR’s heeft de helft een ambtelijk secretaris en
de helft niet. Opmerkelijk gegeven uit het onderzoek: de OR’s zonder ambtelijk
secretaris zien er veel minder de voordelen van in en weten niet goed of ze wel
behoefte hebben aan ambtelijke ondersteuning. Voor deze OR's heeft de inzet
van de NVMz voor ambtelijke ondersteuning geen prioriteit.
Dat ligt anders voor de groep OR’s met ambtelijk secretaris. Die vindt in
meerderheid dat de NVMz zich sterk moet maken voor het recht op ambtelijke
ondersteuning. Met deze verwachting van onze leden gaan we komend najaar
aan de slag.
De volledige rapportage van de ledenraadpleging is op aanvraag verkrijgbaar
bij de NVMz: stuur een mail naar secretaris@nvmedezeggenschap.eu

Plannen voor 2019 en daarna
Als NVMz gaan wij vanaf komend najaar volop het vizier richten op onze leden
en nieuwe leden. In september benaderen we de platforms per brief en we
bieden niet-leden die belangstelling hebben getoond een lidmaatschap aan.
We gaan hard aan het werk om onze website te vernieuwen en we hopen onze
leden komend najaar te kunnen uitnodigen voor de presentatie van de nieuwe
website. Onze website nu ook bereikbaar
via www.medezeggenschapnederland.nl.
Om een krachtiger organisatie te worden, onderzoeken we de mogelijkheid tot
samenwerking met onze zusterorganisaties. Daar gaan de leden nog meer
over horen.

Debat over vernieuwing NVMedezeggenschap 12 november 2019, Zonheuvel
in Doorn.

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

