Nieuwsbrief NVMz mei 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

Algemene Ledenvergadering!
De Algemene ledenvergadering vindt plaats in Den Haag bij de SER
op woensdag 6 juni 2018 van 12.00 tot 13.00 uur met lunch en
aansluitend thema: "Versterk jullie medezeggenschap op een concrete
manier" tot 16.30.
Wilt u zich opgeven? Klik dan hier. Voor leden is de inschrijving gratis,
voor niet leden wordt een bijdrage gevraagd van 45 euro.

Verslag Platformoverleg
medezeggenschap
(POM) bijeenkomst 4 april 2018
Motto: elkaar beter leren kennen en van elkaar leren.
Lid van het POM zijn de OR platforms: V.O.G.D., LOMOZ, platform
TG, ORMBO en ITOP
Ieder aanwezig OR platform heeft een presentatie gehouden met als
leidraad: de missie, doelstelling en succes en verder wat er van de
NVMedezeggenschap wordt verwacht en hoe de wisselwerking er uit
kan zien.
De doelstelling die gezamenlijk is opgesteld is:
•

Kennis van elkaar verkrijgen

•

Elkaar kunnen bereiken op inhoudelijke items ook naast de POM
bijeenkomst

•

Samen kunnen optrekken daar waar gewenst

•

Samen sterk en samen bijdragen aan een resultaat, groter dan
jezelf, door de inzet van de diversiteit en de gelijkwaardige
manier van met elkaar omgaan

Spreker in de middag was Winfried Bouts van de WissemaGroup met
een presentatie over ‘Agile’ werken in de ondernemingsraad.
De leden vonden het unaniem een leuk, gevarieerd programma, met
genoeg ruimte voor onderling uitwisselen én interessante inhoud.

Spijtig, dat enkel grote platforms er niet waren (ORMBO, ROON en
ITOP).
De NVMz gaat aan de slag met het meegekregen rugzakje met
(opbouwende) kritiek en tips.
Bidfood wordt wederom bedankt voor het beschikbaar stellen van de
vergaderzaal.

De NVMz is op zoek naar bestuursleden. Vind je het leuk en interessant
om invloed uit te oefenen op de positie en om het functioneren van de
medezeggenschap over medezeggenschap te verbeteren? Dan is de
NVMz misschien iets voor u. Er is ruimte in het bestuur voor een
bestuurslid die affiniteit heet met PR. Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op via: r.rieffe@nvmedezeggenschap.eu

Reactie vanuit de ledenbevraging
aan het ministerie van SZW (sociale
zaken en werkgelegenheid)
Op uitnodiging van mevrouw E. van Ree, beleidsmedewerker van het
ministerie, is 20 maart 2018 bijgaande reactie verstuurd op ‘de
bevindingen gesprekken met het medezeggenschapsveld’ inzake de

initiatiefnota Nijboer/Groot en de motie Groot/Tamal inzake de rol van
de OR bij faillissement en surceance.
De NVMedezeggenschap kan zich herkennen in de nota en zien
verschillende voorstellen terug.
Mede naar aanleiding van gesprekken met en raadpleging van leden
wil de NVMedezeggenschap de volgende aspecten (nogmaals) naar
voren brengen:
a)
Leden van de NVMz benadrukken vroegtijdig betrokken te willen
worden bij overnames.
Deze vroegtijdige betrokkenheid kan, in het kader van maatregel VII
van de initiatiefnota Nijboer/Groot versterkt worden door:
* in art 31 a, lid 1, van de WOR op te nemen dat als kwartaalcijfers
opgesteld worden deze ook aan de OR verstrekt worden, evenals
bijzondere financiële rapportages.
* in art 31a, lid 7, een stukje tekst eruit te halen, en wel de bijzin “dan
wel een samenvatting daarvan”. Een OR moet niet telkens hoeven
vragen om volledig geïnformeerd te worden.
* in art 31a, lid 2, van de WOR op te nemen dat als de onderneming
een strategische risico-analyse maakt deze ook aan de OR verstrekt
wordt ter bespreking in het kader van art 24 (samen met RvC/RvT).
b)
In het kader maatregel VIII uit de initiatiefnota Nijboer/Groot zou
ook in art 31a, lid 2, van de WOR opgenomen moeten worden dat de
zg. management-letter van de accountant ook aan de OR verstrekt
wordt ter bespreking.
c)
De Vereniging stelt ook voor dat de OR verplicht moet worden de
financiële stukken uit art 31a voor gezien te ondertekenen. De
accountant dient dit verplicht te toetsen alvorens hij zijn goedkeurende
verklaring afgeeft.

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. 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
06 juni 2018

Algemene Ledenvergadering en thema bijeenkomst

11 juni 2018

CBM/NVMz themadag duurzame inzetbaarheid

07 november 2018
19 maart 2019

POM bijeenkomst Ede

Algemene Ledenvergadering en themabijeenkomst

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)

NVMedezeggenschap geeft u een
STEM

In het kader van de AVG:
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich met
deze knop uitschrijven
Unsubscribe
De nieuwsbrief online bekijken, klik op View email online

