Nieuwsbrief december 2017
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

Ledenbevraging
De eerste digitale ledenbevraging staat t/m eind december 2017 nog open en
reminders zijn verstuurd. Maak van deze makkelijke tool gebruik om uw mening
te geven. In een VAN, VOOR en DOOR vereniging staat de input van de leden
centraal dus graag! reacties kunt u sturen naar: info@nvmedezeggenschap.eu

Problemen met website
Meer dan twee maanden zijn er problemen geweest met de website. De
aanleiding was een hack vanuit het buitenland. Voordat je er achter bent wat er
aan de hand is, dat email onbetrouwbaar werkt tot het moment dat
het helemaal niet meer werkt. Gelukkig een nieuwe veilige provider gevonden
die binnen 2 weken de website na heeft gebouwd in een ‘iets’ ander jasje en
het WERKT!! Hoe ongelukkig kan je bestuursleden maken die graag met de
inhoud verder willen als zoiets fundamenteels als een website niet werkt? Ik ga
de vraag niet beantwoorden maar we willen wel even laten weten dat we erg
blij zijn dat het allemaal weer werkt!!

Vernieuwing medezeggenschap
De NVMz juicht vernieuwing van de medezeggenschap toe. Het Amsterdams
Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam doet in
samenwerking met Basis en Beleid organisatieadviseurs - onderzoek naar
veranderingstrajecten in medezeggenschap. Deze bestaat uit een nu al
geopende survey en later op te starten 12 case studies. Zij zoeken nog ORleden die betrokken zijn(geweest) bij een veranderingstraject -experiment,
proefproject, pilot of een ander initiatief - in medezeggenschaps-modernisering
die een vragenlijst willen invullen. Deze kunt u vinden op de website van het

onderzoeksproject over Modernisering Medezeggenschap. Maar u kunt ook
hier klikken. Zij bedanken u bij voorbaat!

Interview met Basis en Beleid Organisatie
Adviseurs - sponsor NVMedezeggenschap
Wat is onze drijfveer als het om medezeggenschap gaat
Een bedrijf floreert met betrokken en actief meedenkende medewerkers. Vanuit
die overtuiging werken wij als adviseurs van Basis & Beleid voor
ondernemingsraden, vakbonden en sociale partners. Elke adviseur heeft zijn
eigen achtergrond en expertise. Wat we delen is de aandacht voor het belang
van de medewerkers, zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te
verliezen. Kern van onze aanpak is om in overleg met alle belanghebbenden te
komen tot duurzame oplossingen met draagvlak.
Basis & Beleid is ruim 25 jaar geleden opgericht vanuit de behoefte aan een
betrouwbaar en onafhankelijk organisatieadviesbureau, dat oog heeft voor de
belangen van werknemers. Daar staan we nu nog steeds voor.
Wat is je specialiteit?
Adviseurs van Basis & Beleid doen in opdracht van ondernemingsraden
onderzoek naar nut en noodzaak, financiële onderbouwing, organisatorische
consequenties van de voorgenomen maatregelen (contra-expertiseonderzoek). Dit doen we bijvoorbeeld door het bedrijf in te gaan, relevante
documenten op te vragen en te analyseren en diepte-interviews te houden.
Uiteraard ondersteunen onze adviseurs de OR ook tijdens het adviestraject,
zoals bij het overleg met de bestuurder, de afstemming met de vakorganisaties,
communicatie met de achterban of bij het opstellen van een adviestekst.
We adviseren ondernemingsraden ook bij de vormgeving van de
medezeggenschap zelf. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe

medezeggenschapsstructuur of in de vorm van training en visieontwikkeling.
Wat wil je NVMedezeggenschap meegeven?
NVMz heeft mooie doelstellingen en een unieke aanpak om via het verenigen
van platforms en medezeggenschapsorganen hun stem door te geven aan de
politiek en vakbeweging. De sponsor daar meer bij betrekken is een prima
initiatief om de doelstellingen te bereiken en invloed uit te oefenen. Basis &
Beleid steunt de NVMz daar graag bij.

Actualiteiten en themabijeenkomsten
De NVMedezeggenschap stelt u graag op de hoogte themabijeenkomsten die in de
komende tijd worden gegeven. Veelal zonder kosten of met een maximaal bedrag
van € 50,- en alleen bestemd voor OR leden.
Klik op onderstaande namen voor het actuele aanbod:
Nieuwsbrief Unger Van Els Advocaten
Nieuws Basis & Beleid
Nieuwsbrief PensioenPerspectief
Nieuwsbrief De Voort
De voorzitter en penningmeester zijn in gesprek met alle sponsors over
bovenstaande. Door emailproblemen is het contact nog niet met alle sponsors

op een correcte manier tot stand gekomen. Mis je jezelf als sponsor in dit rijtje,
neem even contact op met info@nvmedezeggenschap.eu

Kalender

12 december

Jaarcongres Alliantie “Stakeholders in (on)balans, nu en in de

2017

toekomst”

8 januari 2018

SOMz jaarcongres over ‘wetenschap, medezeggenschap en
robotisering’

20 maart 2018 Algemene Ledenvergadering met interessant thema op de
SAVE THE

derde dinsdag van maart

DATE!!!

Kerstwens
Een jaar vliegt voorbij en ineens is het tijd om weer eens terug te kijken naar
alle activiteiten en te bezinnen op de toekomst. De toekomst van de
medezeggenschap die in de loop der jaren zich ontwikkeld op allerlei terreinen
en in diverse vormen. Dat is ook de kracht van medezeggenschap namelijk dat
deze de vorm mag hebben die aansluit bij de organisatie en daarmee voedend,
ondersteunend, faciliterend, mee richting gevend en alles wat u kunt verzinnen.
Het is niet bedoeld als beperkend, blok aan het been of laatste hobbel tenzij
iemand daar zelf belang bij heeft om het daartoe te laten verworden. Namens
het bestuur van de NVMedezeggenschap wensen wij u een positief voedende
kerst toe met een prachtige jaarwisseling en veel inspiratie en onderlinge
verbondenheid zodat we de (medezeggenschaps)wereld zelf mooier maken!!!

Stuur deze email met nieuwsbrief door aan je collega or- leden, ambtelijk
secretaris en/of contacten.

Reacties op de nieuwsbrief sturen aan: info@nvmedezeggenschap.eu(niet
in een reply)
VOOR, DOOR en VAN DE LEDEN

