Nieuwsbrief februari 2016

Agenda
Bijeenkomsten waar de NVMedezeggenschap (NVMz) aan deelneemt en/of organiseert:
17 februari 2016
SER themabijeenkomst over het bevorderen van de kwaliteit van
medezeggenschap. Het is een besloten bijeenkomst met in totaal zo’n
15 personen om van gedachten te wisselen over het aanbod van de SER
19 februari 2016
SER bijeenkomst voor vertegenwoordigers vanuit MZ organisaties met
een delegatie van de SER-commissie bevordering medezeggenschap
(CBM) om te spreken over relevante medezeggenschapsonderwerpen.
19 april 2016
Algemene ledenvergadering NVMedezeggenschap (alleen voor leden) van
14.00 – 15.30 uur & Thema bijeenkomst Democratisering 16.00 – 18.30 in Nieuwegein (voor
alle belangstellenden) Voor je collega’s of door de collega’s
Een valkuil van de OR kan zijn dat je precies doet wat de organisatie al doet: (mee)beslissen
over de collega’s. Er zijn ook andere mogelijkheden, de OR als aanjager van andere manieren
van organiseren en besluitvorming. Niet over je collega’s maar met de collega’s, van centraal
geregelde medezeggenschap naar proces-gestuurde zeggenschap.
Inschrijven via de website onder ‘activiteiten’ http://www.nvmedezeggenschap.eu/

Terugkoppeling bijeenkomst met alle OR platforms in Nederland 26-1-2016
Een bijeenkomst met een prettige informele werkvorm. Er was een groot aantal OR
platforms uit Nederland aanwezig. Deze bijeenkomst is een initiatief van de SER en MNO.
Ook 4 OR platforms lid van de NVMz waren aanwezig nl. ITOP, LOMOZ, POGGL en LPMA.
Kennis maken, een schets van het medezeggenschapsveld en de slagkracht van een platform
waren de inhoudelijke thema’s. Voor herhaling vatbaar is de algemeen gedeelde mening en
vanuit de NVMz is het aanbod een volgende keer hier in voorbereiding en inhoud geven aan
mee te doen.

Uitbreiding bestuur
Hugo Mutter stelt zich beschikbaar als bestuurslid en de intentie is dat hij op de komende
algemene ledenvergadering wordt voorgedragen. Tot die tijd functioneert hij als kandidaat
bestuurslid.
‘Mijn naam is Hugo Mutter en ik beschik over een ruime ervaring (10 jaar) in de actieve
medezeggenschap vanuit diverse rollen van verschillende medezeggenschap organen en als
laatste bij een groot energiebedrijf. Als het gaat om medezeggenschap geloof ik in de kracht
van het bundelen van mensen, kennis en het aanboren van netwerken om organisaties te
verbeteren of juist kwalitatief te borgen. Ik ben geïnspireerd door de principes van de
netwerkende moderne medezeggenschap. Ik heb mijn medezeggenschap profiel gevormd
als sparringspartner op boardniveau en versterkt door het volgen van het Executive
Programma Moderne Medezeggenschap aan de Nyenrode Business Universiteit. Mijn motto
is: continu zelf plannen maken voordat je onderdeel wordt van het plan van een ander.
Kernwaarden in mijn persoonlijk profiel zijn het zoeken van verbinding, flexibiliteit en
coaching. Ik ben een doener die gelooft in de principes van collegiaal bestuur, het zakelijk
belang nooit uit het oog verlies en ik heb een uitgesproken visie over innovatie en het
procesmatig benaderen van onderwerpen’.

Van het bestuur
Secretaris Herman Jongbloed gaat vanwege persoonlijke omstandigheden stoppen als
bestuurslid vanaf de ALV op 19 april 2016. Dit betreurt het bestuur zeer en heeft hier
tegelijkertijd ook alle begrip voor. Corien de Kloe is sinds kort bestuurslid van het LOMOZ en
is bereid in beginsel het tijdelijk van Herman over te nemen. Ze is sinds kort gepensioneerd
maar medezeggenschap ligt haar nog erg na aan het hart en zij wil daar voorlopig nog graag
bij betrokken blijven. In de volgende nieuwsbrief meer over haar.

Website
Op de website zijn nu alle bestuursleden met foto en korte introductie te vinden onder het
kopje ‘over ons’ http://www.nvmedezeggenschap.eu/ Verder is er veel geactualiseerd en
met suggesties voor verbeteringen is het bestuur ook altijd erg blij dus……………………laat het
ons even weten.
Ook nieuws is NVMz lid ‘Jos Everaers aan het woord’ over zijn ervaringen in de
medezeggenschap en zijn visie op de Nederlandse Verenging voor medezeggenschap.
Lees meer: http://www.nvmedezeggenschap.eu/

Ledenwerving
Bekendheid geven aan de NVMz door het verzorgen van een presentatie over de NVMz
bieden we graag aan bij OR platforms of andere bijeenkomsten met meerdere OR-en. Stuur
een email naar http://www.nvmedezeggenschap.eu/ en we maken hiervoor een afspraak.

Collega organisaties
MNO (Stichting Multi Nationale Ondernemingsraden) en Vasmo (beroepsvereniging voor
Ambtelijk secretarissen) maar ook FNV en CNV ziet de NVMz als collega organisaties waar
we het contact mee onderhouden. Daar waar overlap aanwezig is in doelstelling gaan we
steeds na wat we ook samen kunnen oppakken en bereiken. Het gaat er ons niet zozeer om
dat wij wat bereiken maar dat het in Nederland tot stand komt als het gaat over
voorwaarden over medezeggenschap. Meer informatie over deze collega organisaties is te
vinden op http://www.nvmedezeggenschap.eu/ onder ‘links’.

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/

