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

Sponsor aan het woord
Interview met René van Dongen van Montae
Wat is je drijfveer als het om medezeggenschap gaat? (de drijfveer van
Montae – niet persoonlijk)
Vanuit de belangen van de medezeggenschap zoeken naar de best denkbare
besluiten op het pensioendossier die gedragen worden door
medezeggenschap en werkgever.

Wat is je specialiteit in het kader van medezeggenschap?
Op een heldere en begrijpelijke manier met de ondernemingsraad
communiceren zodat de ondernemingsraad weet waar het om gaat en in staat
is om de besluiten van de werkgever te beoordelen.
Wat wil je de NVMedezeggenschap meegeven?
De NV Medezeggenschap tracht haar doel te verwezenlijken door o.a. te
bevorderen dat alle werknemers in Nederland over (gelijkwaardige)
medezeggenschap kunnen beschikken. Medezeggenschap gaat over
draagvlak. Wanneer belanghebbenden zelf bij de besluitvorming zijn betrokken,
kan het besluit rekenen op meer draagvlak. Daarnaast zorgt
medezeggenschap ervoor dat specifieke belangen van groepen personeel of
andere belanghebbenden expliciet aan de orde komen.

Nieuws vanuit de vereniging
Renie Rieffe stopt met haar werkzaamheden voor de Nederlandse Vereniging
voor Medezeggenschap. Zij heeft inmiddels haar focus op andere terreinen
gericht. Zij is vanaf vóór de oprichting in 1997 verbonden geweest aan de
vereniging waarvan 7 jaar als voorzitter tot en met 2006 en een 2e periode de
afgelopen 4 jaar. In de tussenliggende tijd bleef ze verbonden middels een
zitting in de Raad van Advies.
Bij de start van de 2e periode was haar intentie om deze rol niet langer dan
noodzakelijk te vervullen. Inmiddels is er een gevuld bestuur en acht zij dit als
een passend moment om terug te treden.
Ze wenst de NVMedezeggenschap alle succes voor de toekomst.

Algemene Ledenvergadering NVMz 4 juni 2019
Op 4 juni 2019 staat de Algemene Ledenvergadering en thema bijeenkomst
gepland bij de SER in Den Haag.
Aanvankelijk was dit 19 maart 2019 maar deze komt te vervallen.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is voor jou als lid van de
NVMedezeggenschap HET moment om mee de koers te bepalen.
Terugkijken op de resultaten en meedenken en – doen over dat wat er in
Nederland nodig is om Noodzakelijk Voorwaarden voor Medezeggenschap in
Nederland aan te kaarten en te zoeken naar beïnvloedingskansen.
Benieuwd wat er allemaal speelt– gelukt is – kansen die gezocht worden –
kom 4 juni 2019 naar Den Haag en DOE MEE!

Aanbod voor NVMz leden OR Magazine
Vakmedianet wil NVMz-leden een interessant aanbod doen voor het afsluiten
van het lidmaatschap op OR magazine. NVMz-leden kunnen een lidmaatschap

op OR magazine afsluiten voor € 150,- (ex BTW) per jaar. Dit aanbod is alleen
geldig voor het afsluiten van een nieuw abonnement en is niet geldig bij het
verlenging van een reeds bestaand abonnement. Indien u wilt ingaan op dit
aantrekkelijke aanbod, kunt u via deze link zich inschrijven. Vergeet niet om bij
de inschrijving uw NVMz-lidmaatschapsnummer op te geven.

Actualiteiten en themabijeenkomsten
De NVMedezeggenschap wil u in deze nieuwsbrief ook op de hoogte stellen
van alle actuele onderwerpen en themabijeenkomsten die in de komende tijd
worden gegeven. Veelal kunnen deze zonder kosten of tegen een gereduceerd
tarief worden bezocht. Deze zijn overigens alleen bestemd voor OR leden. Een
goede manier om u op de hoogte te stellen van alle actuele ontwikkelingen!
Klik op onderstaande namen voor het actuele aanbod:
Nieuwsbrief Unger Van Els Advocaten
Nieuws Basis & Beleid
Nieuwsbrief De Voort
Pensioenperspectief
Trainiac

SBI Formaat
OR Ondersteuning

Kerstwens
De laatste maand van het jaar is aangebroken. Wij hopen dat deze
decembermaand voor iedereen goed mag slagen. 2018 heeft voor de
NVMedezeggenschap in het teken van vernieuwing gestaan en daar gaan we
in 2019 gestaag mee verder.

Vanaf juni doen we dit onder leiding van een 9-koppig bestuur. Een weelde die
we lange tijd niet hebben gekend. Een 15 tal speerpunten over de
Noodzakelijke Voorwaarden voor Medezeggenschap en als lead een breed
onderzoek over de positionering. De resultaten zijn nog niet binnen maar de
gesprekken zijn enerverend geweest. Ingrediënten die alle kansen bieden tot
aansluiting bij eigentijdse vormen. De medezeggenschap verandert en wij
kunnen en willen niet achterblijven.

Wij wensen alle leden en medezeggenschappers in Nederland een mooie
december maand en een fantastisch 2019 vol verbinding met elkaar.

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

