Nieuwsbrief maart 2016

THEMA: DEMOCRATISERING
VERKENNING MET OPBRENGST NAAR DIRECTE MEDEZEGGENSCHAPSVORMEN

19 APRIL 2016 16.00 – 18.30 UUR
Met bijdrage van Harro Labrujere van “Nieuw Organiseren”
Zijn specialismen zijn: organiseren vanuit waarden en waardecreatie, innovatie, strategieontwikkeling, ondernemen in de non-profit. Realiseert in organisaties een omslag naar
waarde gestuurd werken, neemt organisaties op expeditie, schept ruimte in organisaties
voor optimale dienstverlening in het primair proces, zie oa Expeditie Jeugdzorg. Meer
informatie is te vinden op www.nieuworganiseren.nl

Het vraagstuk van deze middag: 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.
15.30– 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 18.00 uur

binnenkomst
Inleiding door Harro Labrujere
Met behulp van een innovatieve werkvorm,
een levendige dialoog over ideeën die er toe doen!

Het doel is tweeledig;
a. De deelnemers hebben concreet voor ogen wat ze van deze middag
meenemen naar hun collega medezeggenschappers;
b. Het resultaat van de middag bevat ingrediënten tot het formuleren van de
visie van de NVMz op democratisering waarmee deze ook op een
democratische wijze tot stand kan komen.
18.00 – 18.30 uur

Afronding met aansluitend een drankje aan de bar

Voorafgaand vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.
Aanmeldingen via het aanmeldingsformulier op www.nvmedezeggenschap.eu
onder ‘activiteiten’
De locatie is het Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein Zuid
www.tveerhuis.nl voor de route. De toegang en het parkeren zijn gratis.

IEDEREEN IS WELKOM
NIET NVMz LEDEN € 25,- PER PERSOON

Agenda
19 april 2016
14.30 – 15.30 uur Algemene ledenvergadering (alleen voor NVMz
leden). Aanmeldingen via het aanmeldingsformulier op www.nvmedezeggenschap.eu
onder ‘activiteiten’. De locatie is het Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein Zuid
www.tveerhuis.nl voor de route. De toegang en het parkeren zijn gratis.

Terugkoppeling bijeenkomsten SER 17 en 19 februari 2016
Het CBM (commissie bevordering van de medezeggenschap) van de SER is actief met het
ophalen van informatie bij partijen zoals de NVMz over waar medezeggenschappers
behoefte aan hebben. Tijdens de bijeenkomsten op 17 en 19 februari zijn door
bestuursleden van de NVMz de volgende onderwerpen ingebracht:
- Onderzoeken van vormen van moderne medezeggenschap zoals de gouden driehoek
OR – bestuurder – raad van toezicht / raad van commissarissen;
- Directe vormen van medezeggenschap zoals democratisering en arbeidsparticipatie;
- De rol van de bestuurder als onderdeel van de kwaliteit van medezeggenschap;
- De ontwikkelingen rondom flexibilisering van arbeid en de kracht van ‘goed’
werkgeverschap en werknemersschap;
17 februari jl. was met name gericht op een inventarisatie over:
a. Wat zijn de ontwikkelingen in de medezeggenschapswereld;
b. Wat zijn de inhoudelijke thema’s waar medezeggenschappers zich mee bezig
houden’;
c. Wat zijn de tips van de deelnemende partijen aan de CMB over zijn rol.

Uitbreiding bestuur
Omdat secretaris Herman Jongbloed gaat stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden
vanaf de ALV op 19 april 2016, gaat Corien de Kloe hem tijdelijk of wat langer opvolgen.
Corien de Kloe (1950) is in de 48 jaar van haar werkzame leven steeds betrokken geweest bij
medezeggenschap; de laatste 30 jaar als ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad in
een Rotterdams ziekenhuis. Zij is, wat dié functie betreft, eind 2015 met pensioen gegaan,
maar medezeggenschap ligt haar nog na aan het hart en zij zet haar kennis en ervaring graag
in om bij de medezeggenschap betrokken te blijven.
Daarom is zij sinds een paar maanden bestuurslid bij LOMOZ.org, een koepelorganisatie
voor ondernemingsraden in Zorg & Welzijn en vindt zij het ook leuk om die functie te
combineren met een bestuursfunctie bij de NVMz. Een nauw contact tussen deze twee
belangrijke medezeggenschapskoepels kan voor beide van grote meerwaarde zijn.
Corien heeft nog veel contacten met leden van verschillende ondernemingsraden en zij blijft
daarnaast vakbondsconsulent voor FNV Zorg & Welzijn. Op die manier blijft zij op de hoogte
van de actuele ontwikkelingen binnen de medezeggenschap en rond arbeidsvoorwaarden.
Zij ziet er naar uit jullie op de themadag van 19 april a.s. te ontmoeten.

Website
Op de website is informatie te vinden onder ‘POM’ over de 6 OR platforms die lid zijn van de
NVmz zie 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.
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/

