Nieuwsbrief maart 2019

Ligt de NVMz nog op Koers?
Doet de NVMz nog wel wat haar leden en andere stakeholders verwachten?
Om deze vraag te beantwoorden hebben we in de tweede helft van 2018 een
uitgebreid onderzoek laten doen. Kernpunten waren het dienstenaanbod aan
onze leden en hoe we bekend staan in medezeggenschapsland. Eind januari
zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan het bestuur en aan de
Raad van Advies.
Conclusie: het kan en moet beter!
Daar gaan we als bestuur de komende tijd hard aan werken. We houden jullie
op de hoogte van de voortgang en gaan jullie ook vragen met ons mee te
denken. Wij bedanken hier nogmaals iedereen die de tijd en moeite heeft
genomen inbreng te leveren in het onderzoek.

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden: OR of
vakbond?
Moet de OR onderhandelen over primaire arbeidsvoorwaarden of kan de bond
dat beter doen? Deze vraag blijft de gemoederen bezig houden. Om te
onderhandelen heb je twee partijen nodig: de werkgever en de werknemers of
hun vertegenwoordiger. De werkgever heeft contractsvrijheid en mag zelf
kiezen. Maar een vakbond die representatief is voor de werknemers, kan een
plek aan de onderhandelingstafel afdwingen. De vraag is of de OR wel
voldoende is toegerust om een mooie regeling arbeidsvoorwaarden tot stand te
brengen. En of de vakbonden, ondanks de dalende organisatiegraad nog wel
thuishoren aan die onderhandelingstafel. Maar uiteindelijk gaat het om de
vraag: hoe kom je tot een goed onderhandelingsresultaat?
Deze vraag is niet zo simpel te beantwoorden, klik hier voor meer informatie.

Save the date!
Op 4 juni 2019 van 13.00 tot 16.30 uur staat de Algemene Ledenvergadering
en thema bijeenkomst gepland bij de SER in Den Haag.

Het thema voor dit jaar is: Medezeggenschap heeft zeker een toekomst!
Meld je nu aan via: info@nvmedezeggenschap.eu

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

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

