Nieuwsbrief
Informatie bestemd voor uw Medezeggenschapsorgaan zoals OR, COR, PVT, DOR, GOR, GO en MR
Aanleiding: uw medezeggenschapsorgaan is lid van de NVMedezeggenschap

Nieuwsbrief februari 2017

Algemene ledenvergadering met ontbijt
21 maart 2017 08.00 – 09.00 uur
Voorafgaand aan de Dag van de Medezeggenschap
Met de resultaten en voorgenomen activiteiten & terugkoppeling van werkgroepen en input van leden. Hoe staan
we er financieel voor, wat is er afgelopen jaar gebeurd en wie zijn momenteel de bestuursleden zoals die
aftredend en direct herkiesbaar zijn: Shirley Mathoera en Nico Sleeuwenhoek. Wie van u gaat zich kandidaat
stellen?
De Algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden.
Graag even apart aanmelden via http://www.nvmedezeggenschap.eu onder ‘inschrijven’ en ‘Algemene leden Vergadering’.
Vervolgens ontvangt u via de email een bevestiging en alle bijlages.

SER en Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)
Deze commissie is ontstaan na het opheffen van het GBIO. Belangrijk voor iedere medezeggenschapper om te
weten dat ze er zijn en hoe je gebruik kunt maken van hun kennis en tools. Kijk op www.ser.nl onder de kop
‘medezeggenschap’.

Platform Innovatie Medezeggenschap (PIM)
Het PIM is ontstaan na het opheffen van het NCSI en de NVMedezeggenschap is participant naast FNV,
CNV, AWVN en BVMP. Deze groep komt ca. 4 maal per jaar bijeen en 19 januari jl. is het met name
gegaan over waar ieder zich mee bezig houdt. Volgende keer gaan we de diepte in over Fieldlabs rond
robotisering, digitalisering en technologisering en het effect op de rol van de medezeggenschap.

Kalender
07 februari Derde bijeenkomst OR platforms (georganiseerd door CBM en NVMedezeggenschap)
08 maart ITOP vergadering (POM lid)
15 maart kennis maken met OR platform Technische Groothandel
21 maart ALV en Congres 20 jarig bestaan ‘Dag van de Medezeggenschap’
20 april kennismaking OR platform MBO

AWVN aankondigingen
Bijeenkomst ‘Kracht van branches’ op 23 februari 2017
In de afgelopen maanden hebben AIAS en AWVN een verkenning uitgevoerd naar de kracht van branches. Het
doel van het project is om inzicht te krijgen in de succesfactoren van het sociaal overleg in drie branches, te weten
de Bouw, ICT en GGZ. Graag willen we de voorlopige resultaten bespreken met vertegenwoordigers van
vakbonden, relevante OR-platforms en OR’en uit de onderzochte branches. Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. De middagbijeenkomst vindt plaats bij AIAS te
Amsterdam (Roeterstraat). Het programma begint om 13:30 uur en de verwachte eindtijd is 16:30 uur De details
van het programma volgen later. Wil je alsjeblieft laten weten of je bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn? Je kunt
je aanmelden bij verhoeff@awvn.nl ?

Middagsymposium ‘Zin in werk volgens René Gude’ op 13 maart 2017
Op 13 maart a.s. organiseert Algemene Werkvereniging Nederland (AWVN) met Trouw-journalist Peter Henk
Steenhuis het middagsymposium ‘Zin in werk volgens René Gude’. Steenhuis bespreekt de ideeën van René Gude
over zingeving. Inspirerende interviews volgen met Liesbeth Dillen (voorheen Ikea, directeur van ‘She’) over lust
for life, en Marijke Horstink (directeur HappyNurse) over zingeving in de zorg. U maakt kennis met het grote ‘Zin in
werk’-spel. Het symposium te Leusden begint om 13 uur en is om 16:30 uur afgelopen. Deelname is gratis. Het
aantal plaatsen is beperkt. Voor deelname kunt u zich opgeven bij Arjen Verhoeff (verhoeff@awvn.nl).

De Dag van de Medezeggenschap op 21 maart 2017
Bij de Sociaal Economische Raad (SER) in Den Haag






Gelijkwaardige partners zijn in het samenspel
van de medezeggenschap
met speciale aandacht voor de rol van de bestuurder
Moderators: Tineke de Rijk en Arthur Hol www.arthurhol.nl
09.00 – 10.00 uur inloop
10.00 – 10.15 uur Welkom en Inleiding
10.15 – 10.35 uur Ruud Vreeman Ambassadeur Medezeggenschap
10.35 – 10.50 uur koffiebreak
10.50 – 11.45 Best practice over twee OR-en samen met hun bestuurders over hoe ze samen de
medezeggenschap vorm geven. gevraagd zijn De Omring en APMT.
11.45 – 13.00 uur workshops
Vertrouwen in de medezeggenschap door Wim Coenraadts www.coencom.com
De (on)afhankelijke OR door Radboud Hafkenscheid www.nvgtr.nl
Tools voor de medezeggenschap door Sophia Geelkerken CBM www.ser.nl
De gouden driehoek (bestuurder, toezichthouder en OR) en de medezeggenschap
gevraagd zijn Paul Becht / Winfried Bouts www.wissemagroup.nl
13.00 – 14.00 uur netwerken met lunch
14.00 – 15.00 uur debat over ‘Integriteit’ bij de uitvoering van het medezeggenschapswerk en het
gebruik van een Governance Code OR met Jan Struijs voorzitter Ned. Politiebond, Martijn Haks
Compliance Counsel en Ed Dijkhuizen van Scalda en lid van de NVMz
15.00 – 15.15 uur theebreak
15.15 – 15.45 uur Laurentien van Oranje (koninklijk huis) www.missingchapter.org
15.45 – 16.00 uur Resumé en aansluitend netwerkborrel met hapjes
Aanmelden:
www.nvmedezeggenschap.eu onder de tab ‘inschrijven’ en ‘dag van de medezeggenschap’.
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/
reacties op de nieuwsbrief sturen aan: info@nvmedezeggenschap.eu (niet in een reply)

Voor, Door en Van de leden

