
Programma: keynotes
Onze inspirator voor medezeggenschap Jitske Kramer:

“ We weten al lang hoe we moeteenn oorrggaanniiseeerrrreeenn,
maar we zijn het soms alleen evveenn verggeetteenn. ””

Met haar antropologische kijk op oorrggaanniisserenn nneeeemmmt JJiittsske 
Kramer ons mee in verschillennddee vorrmmenn vann meddeezzeeggggggeeeenn--
schap die zziich in het vveerlleedden hhhhheebbbbbeenn bbbbeewwezen eenn dduss ookk 
kunnen wweerrken inn vverraannddeerreenndde orggaannissaatttiiiieeeess  vvann nu.

EEEeeennn lllleeezzzziinng ovveerr  sabotaggee, aauuttooccrrrraaaattttiischhee bbbbeeessluitvvooorrmmminngg, 
kkoonniinnggggen en haaien mmeett aallss uuittggggaannnggssppuunntt::: hhhhooee bbllliijvveenn  wwe de 
wwiiijjjjsshhhheeeeiidd vvaann aallllee mmeeeddeeewwweerkkkeerrss ggeebbrruuiiikkeenn iinn  organiissaaties?

OOnnze inspirator voor zeggenschhaapp WWWWoooouuuttter Haarrt:

De top van de organisatie vindt dat medewerkers hun
rruiimmte niet pakken. Medewerkers kijken naar de organisatie 
allss vveroorzaker van allerlei onnodige procedures. Denken 
vanuit de bedoeling lijkt hier een sleutel.

Hoe creëer je een cultuur van verantwoordelijkheid waarbij 
het eigenaarschap bij de professionals komt te liggen?

WWoouter Hart geeft ons handvatten om meer vanuit de
bbbbbbbbeeeeeddddoeling en vanuit vertrouwen van medewerkers te
wwwweeerken.

MMMeeelllddd uu nuu  aaaaann!

Er ziijjn nnnoooggg eennkkkkkeeellee kkaaaarrtenn bbeschikbaar

wwwwwwwwwww.sbbbbbbiiiiffffooorrmmmmmmmmaaaaaattt..nnnlll///nnieeeuuuuwwweee--vvvooooorrrmmmmmeeeenn-vvaaannnnn--mmmzz--222222000111188



Abrona
Zelforganisatie en medezeggenschap gaan hand in hand bij Abrona. De OR stelde een paar jaar geleden een denktank in met OR-leddeeen
en medewerkers, om hierover te brainstormen en organiseerde een medewerkerssymposium. Uiteindelijk heeft dit zorgvuldige traject cttct
geleid tot een OR van ‘nu’ en nieuwe medezeggenschap. Er is draagkracht binnen de organisatie, de OR is ks kleileinernerer enennen heheh efteft zijn focus op 
participatie waarbij OR-leden een rol hebben van coach en procesregisseur. In deze sessie vertellen OROR-le-ledend  en eeeen en enthnthntthousousiasiastete
manager over nieuwe medezeggenschap en echte participatie.

BASF
Met een inspirerende werkconferentie met alle lokale zeggenschap ep n medezeggenschap staartrtte be bij BASBA F zo’n 3 3 jaar ggeleeledenenden deded
transformatie naar een nieuwe vorm van medezeggenschap. Inmiddels is dit uitgegroeidd totot et een COORR enn OR-sttrructuur metet
projectteams, en stuurgroepen bestaande uit zeggenschap en medezeggengenschhaap diedie ‘iissssuegeegegedredrevevenn’ (’ ((dusdus de inhoud is ls leideidenddend) t) t) eee
werk gaat. Datt het werkt blijkt onder andere uit het feit dad t er weer echte verkiieziezingen n zzijnijnjiji vovooror dede OOR-OR-enn en e dat er veveel meer
diversiteit is ondonder de kandidaten. Freek Bosse (Head d of HR BASF BBenenellux) een in iemaemandnd vanvan dde CeCentntrale OnOndederdeernemn ingsrsraad vertellene
hoeoe medezeggeg ensnschahap op nderdeel is gewwordorden e vann dede tootalta e beslsluituitvorvormiming en dat OR-OR werwewewe k echt bijdrjdraagagt at ann deded ontontwikwikkeling vavavan dnn e
medeweew rkeers.r

Defensenssieieie
Dee meddezeggenschap binneen dn e Koninknklk ijkijkee Le LLuccchuchtmatmachtht vavan het Minnististeririee van an DefefD ensensie ie isis eeeneen annderdere e wegeg ingngesles ageag n.n.
VeeVeel ol overleg op veel verschchillendn e niviveveausa mmaaktakakakte de dat t medezeggenschapap heheefttef gegekokozkozeen om op eenee cec ntrntraal pupunt de invloeed vd voor de 
besluitvorming groter te makenen. DDe we wwetttten en tstaat nu in de kasast, t, ere worwo denn zazakenken gedaadaan on op bp bbbasiasisiasis vvs vannn vevertrotrouweuweeen ennn en n ggelielie jkwwj aaraardigheid. 
Dit komt door een uitgekieniende de strstructtuuurr met de mmooie labels als Task skkk ForF rceses. DDieie ervervrver ooooroor zozozoorrgergerg n dn ddat,t, inn dede ststudiud efase se voovovoorr
besluitvorming, criteria wow rderden on oopgepgepgepgestestesteld die rekenke ing houden met et zooweel dede oorganinisatsatsatiie-ie-i alals ps persse ononeelsbele ang. Renéené ScScSchrihr ks,ks,k
oud-voorzitter van het defeefensinsiie oe oe onndend rdeel medezeezeggggenschapscommimissssie, legegl t it n deee we wororkshop up uitit hoe ded  medezeggensnschachap dp it t voov r 
elkaar heeft gekregen en wat de resultaten en voordelen zijn.

DSM
DSM is meerdere malen volledig getransformeerd, van mijnbouw naar bulkchemie naar voeding, gezondheid en duurzaamam levleven.
De organisatorische wijzigingen die daarbij horen zijn mede mogelijk (geweest) omdat binnen DSM een moderne medezeggeg nschap
bestaat die is meegegroeid met de organisatie. Het nieuwe medezeggenschapsmodel is doorgevoerd met een projectmatige aanpak.
En met succes! U hoort alles over de inhoud van het huidige model en de werkwijze – o.a. kleinere OR’s, inzet van niet OR-leden,
doorlopend opleidingsprogramma – maar ook over de aanpak om de groei van het bedrijf integraal door te vertalen in het denken over 

d h d i t l t lmedezeggenschap en de nieuwe vorm te laten slagen.

‘s Heeren Loo
’s Heeren Loo is een grote zorgorganisatie met ORen en een COR. De organisatie bevindt zich in een overgangsfase, waarin zij de
beweging maakt naar de uitgangspunten van de driehoek: cliënt – verwant – zorgprofessional. We ontwikkelen ons van een redelijk 
hiërarchische en centraal aangestuurde organisatie naar sturen binnen heldere kaders door de teams. Er wordt hierbij uitgegaan van 
vakmanschap en vertrouwen boven controle. Deze ontwikkeling heeft invloed op de zeggenschapsverhoudingen.
De wens tot verandering komt bij zowel de (C)OR als bij de Raad van Bestuur vandaan. Ellen Boonen, directeur HR, gelooft in deze
ververandan erie ng en ziet ook de medezeggenschap als gesprekspartner. In deze sessie geven Ellen en Wim Tamboer (voorzitter COR) een 
inkijkjk inin hehet veranderproces en de dilemma’s die dit oproept. En ook over wat helpt om te komen tot echte verandering. Geen panklare 
antwooordrden of opgelegde oplossingen. Wel invalshoeken en inspiratie om het gesprek aan te gaan over vernieuwing.

HooHooghegheemmraadaadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR)
“Zonder Or OR kkR ana dede organisatie niet vernieuwenw .”, zegt bestuurder Joke Goedhart van HDSR . In het proces van organisatievernieuwing
wwaarbij mj medee ewerkerrs vs vanua it hun talenten betrokken zijn bij beleid en besluiten, waar transparantie en vertrouwen kernbegrippen zijn 
is de diaalooooloog mmg etet de e de medmedm ezeezeggeggenscn hapap crc uciaal. OR-leden en bestuurder vertellen in deze sessie wat hen drijft, wat stimuleert en ook 
welke ke dilileememmemma’sa’s enen knknnelpele untenen lalangs komen.

IVTT, ssocociciocrcratiatischhhsche e oe orgagannissatie
“ZoZondendend r Or OR kan dedede de orgorgo anianissatie nieiet vt vernieuwen.”,.”, zezegt gtt besbebeb tuurder JJokeoke GoG edhart vav n HDSRDSR . InnIn hetheth prprooces van orgrgrgganianananisata ievernieuwing 
waawaaarrbirbirbijjj mmedewereree kekerkekerss vvanunuit it hunh tat lentenen bebetrotrokkkken zijn bibij bj bbeleeleeleeleidid id en besbesbesbe luil iluitentent , w, waara  transparp antantiee e enen vertrouweweeen kn kerner begbegrippen zijn 
isis dededed dddiadialooog mg et et dedeee memedmedm ezezeggeggenscnschapha ccruciaall. OR-leden en bbbbeestes uuruurderder vertertellellen n in deze sessie wat at at henhenhhen drd ijft, watwatt ttststimuimuimim lleert en ook 
welwe kke dililemmemma’sa’s enn knknelpelpuntunteenen lananl gs s kommk en.
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Luxlight
Als je wilt dat iedereen meedoet in het bedrijf en zich eigenaar voelt van het bedrijf en jij bent dee enie ge ge aaaandeedeelholhoudeeu r er een dn irecteur,ur,
hoe zou je ideale organisatie er dan uitzien? Deze kans pakte Pieter Bax, hij bouwt in Westerhovven en aaaan zizijn jn ideid alee bebedririd jf;jf;f  Luxlightght.
Een organisatie gestoeld op principes als strategische dialoog, een bbedrijf als sociale gemeenscschaphap, ccommom itmentt, zelffstusturinringgg,
co-opereren, gelijkwaardigheid, rolhelderheid…… Wat betekent in zijn ogen medezeggennschschap en wwatat kaan de huidu ige medezdezeggeggensnsnsenschachac p p
daarvan leren?

PriPrinsenstichchtingg
“Wij zzijnij  eigene wijs”s datdat isis het motto van de OR R vavan Prinsin ensenstichtihting.ng. ErEr isis veele energigie ee en cn reaeaeaativtttiviteiteitit bijb deded ze ze zorgorganisatie wawaaar
door orgaganisni atiatieoneoneontwikkekk ling gg een plek k meemeer bleek te zijnijnijnijn vovooror een traditionelnele manieer r vanva memememedezegggensennschachchap. p Een nieuweuwuwe we wegeg werd
ingeslagen mn mn mn et et ononder anderee dede papaa trtirtiicipcipcippatiataa ecicirkerkerkerkel, l, l,l, dede participatietie-apapp ep en de ‘eige enwnwijzijze’ dagagdaggen.en.ee OoOOO k de wwwororkorkorkshoshop vann deze ce clublub zal
‘Eigenen-wi-wiiwijs’jsjs’js  worden vormgegeveevenn met t medmedezeez gggggggenschappers, teamcoaacheses en en uituiteraraardrdda deddde bebestust urdder.r. IeeeIedederdere eenee dodooet e meemee!!

Utrechtse welzijnsstichtinggenen
Er is nogal wat veranderd bd bij ij eeneen aaantan l Ul UUtrechtsee welzijnsstichtiingengeen,nn, TrarT dititionioneleeele OOrOrOréénén ververveerdwedwed nnennenn enen ooook dk de Vrijwilwilligliggersersssraad en de 
Clientenraad gingen op eene andanderereeere mamamam nnier gaan wewerken. In 2017 wwerderd inn sasamemensprraaakak mmemet Ot OR/CCR/ RR/VR/VR-leded n en mmedeedewerwew kererke s gs ewerkt 
aan een nieuw medezegggengenschschhapsappsmodel met een Cn Cenentraal Medezeggengenschchapspsp TeaTeaammm (m (CMCMT). In n hethe CMMT zitten medewewerkerkers vavan alle 
stichtingen, vrijwilligers en vertegenwoordigers van cliënten. Het CMT geefeeft at advid es en/of insinstemtemminming ag aan de e Raad van BesBestuutuur or oververr  
onderwerpen die voor alle stichtingen gelden. Daarnaast ziet het CMT erop toe dat de medezegggensenschap ip in dn de ve erschillende ststichchhtintingen 
en voor de verschillende belangengroepen goed is geregeld.

-
tere en effectievere werkwijze. Hierdoor ontstaat er voor medewerkers van de verschillende stichtingen en de medezeggenschapsorgarga-
nen voor vrijwilligers en cliënten meer tijd en ruimte om zich bezig te houden met twee belangrijke aspecten van de medezege genschap:p: 
strategie van de organisatie op langere termijn (strategisch niveau) en het reilen en zeilen op de werkvloer (operationeel niveau).

We experimenteren met dynamische samenwerkingsvormen waarbij medewerkers zich voor korte of langere tijd inzetten voor deWe experimenteren met dynamische samenwerkingsvormen, waarbij medewerkers zich voor korte of langere tijd inzetten voor de
medezeggenschap. Meer en verschillende medewerkers kunnen zo meedenken en meedoen met de medezeggenschap.

WZU Veluwe
De medezeggenschap van WZU  Veluwe combineert een aantal verschillende vernieuwende trends tot een eigen zeer succesvolle mix 
met strategische en coördinerende OR-leden, projecten en ambassadeurs. Deze effectieve manier van medezeggenschap sluit naadloos 
aan bij de visie van WZU Veluwe dat medewerkers mee moeten denken. Ambtelijk secretaris OR Ruud de Mooij en directiesecretaris 
Helga Bronsveld vertellen hoe zij samen werken aan zeggenschap en medezeggenschap die zelforganisatie en meedenkende
medmedewee rkers versterkt. Een mooi voorbeeld is de rol die de OR wist te spelen bij onderhandelingen over het sociaal plan waarbij partijen
er nieniet ut itkitkwamen en dankzij de OR toch kwamen tot ondertekening.

ZorZorgAcgAccencent
BijBij ZoZorgArgAccecc nt nt wordt gewerkt met zelfsturende teams. Dat betekent ook voor de OR dat gekeken wordt of de medezeggenschap niet
‘zelfsturrendend’ zzou moem ten zijn, en wat betekennt dat dan? Een zoektocht die een aantal jaar geleden is ingezet. Vertrouwen en dialoog
kkenmerkt t inminmiddd els dede medezeggenschap bij ZorgAccent. Er is veel geïnvesteerd in een goede relatie met de bestuurder en de

gesprereksooosonndenderwerwerperpen annnn an hetet bebegin worden geïnventara iseerd.

JP van den Bent Stichting
Deze zorgorganisatie koos er bewust voor om niet langer te werken met een formele OR, omdat dat niet meer aansloot bij de organisssatiatiatia ee eeee e
waar dialoog, vertrouwen en eigenaarschap/eigen verantwoordelijkheid de basis is voor samenwerking. In deze sessie vertellen medeewwww-
erkers alles over deze keuze en hoe de zeggenschap nu geregeld is.
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Activistische communicatieworkshop
Bij deze nieuwe vormen van zeggenschap, participatie, werknemers in hun ‘kracht’ past een andere communicatie dan de klassieke 
interne en externe communicatie: activistische communicatie. Deze is gericht op het vrij maken uit de geringe ruimte die werknemers s
door het ‘systeem’ is toebedacht en weer zélf over hun vak te gaan Om verder te ontdekken wat die activisististischechee cococommummum nicn atie inhoudt 
en om het een beetje van te ervaren geeft Esther Barfoot deze workshop op het event. Tijdens de workshkshop o maaktkt EstEstherherherer sasamenmen memet dt dee
deelnemers ‘activistische’ communicatieve uitingen (posters) over de thema’s van het event.

Deep Democracy
Deep Democracy is een methode die er voor zorgt dat alle stemmeen gn ehoord worden en waararbijbij de wiwijshjs eid van dn e mmindinderhrherheideideid wordtrdtdt 
meegenomen in het meerderheidsbesluit. Deze methode sluit daarmee naadloos aan opp ninieueuwe voormmen van meedezeggensnschach p wp wwaaaaaaraarin in

Deep Democraacy facilitators (level 4), u mee in het gedacchtegoed van Deep Demomocrac cy y metmetmm eeeen pn paaraar aaaanspsprekende mmethodiekek n zoallss
de ‘check in’ een hn het ‘gesprek op voeten’.

De OR gaagaat dt digiigitaataata l: niei uwe technieke enen vovoor achterbbbbancancana omommunicatie
Plakt u alss OR OROO nonogg stteeds de nnotuotulenlenen opop heheheh t pt prikrikrikikborborbobord?d? Organiserenen juljullielie regellmattig ig mmeddeweeweewewerkerkerkerkersbijeenknkkomommsomstente waaaar r nieemanmandd op komt 
dagen?n?? StSttStopoppoo en jullie veel tijd iin en een nieieuwsuwsbribr ef ef ef die nauwelijks iemand leestest? D? Danan worwordtdt hethethethet wewellil chtt tijd jd omomom om heteth  contntatactct metmet dde achter-

duideld ijk wat er speelt en waar dr e Oe OR vR vR oororo stst taat. – Femke Stteeneendamdam, traiinerner SBSBI FI ormrmaataat.

Formele medezeggenschschapap enen didirdirecte participatpatie:ie: een spannende e comcombininatia ee
U wilt investeren in directe participatie van medewerkers. Wat betekent ditdit vovoor de formele me medeedezegeggenge schhap?p
Welke rol is weggelegd voor de OR als medewerkers direct worden betrokken? In deze workshop zetetten we we hehet verschil tussen
medezeggenschap en participatie helder uiteen. We bespreken de verschuiving van formele medezeggenschap np naara diirecre tete parrpa tticipapatiet .
De kansen maar ook de valkuilen. Camiel Schols is trainer van vele medezeggenschapsorganen, experimenteel en trradiad tioneenene l. Hij plaatatst 
medezeggenschap en participatie in een helder kader. Diverse vormen en middelen voor het betrekken van medewerkkersers papassseren de 
revue. En we bekijken ze kritisch in het licht van de bedoeling van medezeggenschap.

Vernieuwing van medezeggenschap op een agile manier
I i ti d ld h l d i lk t d ll H t i d b l ijk l i tiIn organisaties en de wereld om ons heen volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Het is daarom belangrijk om als organisatie 
wendbaar te zijn. Het agile gedachtegoed is een verzameling van waarden die de organisatie in staat stellen met continue verandering 
om te gaan. De agile principes passen naadloos op een verandertraject, zoals de vernieuwing van medezeggenschap. Zo’n verandering is 
geen geplande reis die je van a tot z kunt plannen en managen. Het is een soort trektocht die je met elkaar onderneemt, waarin je telkens 
kunt bijsturen. In deze workshop laat Mirjam van Dam, trainer en scrummaster je kennismaken met Agile en Scrum en krijg je inzicht hoe 
je de vernieuwing van medezeggenschap op een agile manier kunt aanpakken.

Vernieuwing in de Gouden Driehoek
ErEr worwo dt veel gesproken over een ‘gouden driehoek’ tussen OR, bestuurder en toezichthouders. In het kader van kantelen MZ en min 
of meemeer tr terue gtredende OR is aandacht voor strategie en de relatie met de RvC/RvT extra van belang. Ook hier is dringend behoefte aan 
vernieuwiuw ng. Want op welke wijze geef je vorm aan de ‘Gouden Driehoek’ als de zeggenschap en de medezeggenschap ingrijpend anders 
worden iningerg icht. De adviseurs van de werkgroep Governance van SBI Formaat gaan in op het zorgdragen van een goede inhoudelijke 
inbinbrenr g ig in h het t strs ategisch debat zowel binnen als buiten de bekende kaders.
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Vernieuwing WOR proof
Heb je net een goed idee bedacht hoe de medezeggenschap beter kan, roepen je collega OR leden met de WOR in de hand: dat mag nnnietietieti  
van de WOR! Een excuus om niet te veranderen, onwetendheid of waarheid? In deze workshop leer je de WOR opnieuw lezen in het
zicht van vernieuwing.  Je leert de zin en onzin te scheiden en los te komen van stigma’s en aannames die ononnodnodigig ig iinin deded wegweg zitten om 
het anders te doen. Ook is er aandacht voor het vastleggen van de vernieuwing. Hoe ga je de  gedragscoodesdes, reglemementetetnt n cn cn cn convonvenaenantenten /n / 
ondernemingsovereenkomsten zo inrichten dat ze eigentijdse medezeggenschap ondersteunen? Paul FlFlente ge, trainer/er/adviseiseeurur ur enen e WORWOW  
kenner gaat met jullie op zoek naar de stigma’s en hoe je werkwijzes kan vastleggen die passen bij eenn eieigeng tijdsese ORRO .

Welke beeld, voorwerp of foto helpt jou in verandering?
Succesvolle mensen en organisatie weten wat ze willen. In tijden van verandering werkenen zeze graag mmeet doelo en. DoD elen wordorden e vaavaaaakk kk
beschreven. Het werken met beelden is echter een stuk krachtiger! Verbeebeeld jeje ddoelenlen M. Maakaakak plplaataatjjesjess vavan jn ouw ideale uuitkitkomssomstt. ZZiZie hett
letterlijk voor jeje… Dat een beeld meer zegt dan 1000 wooroo den is al zo oud als dee wweg naar ar RomRome. e. TocTochh zhh zijnnij ere  maar weieinig mensen en
organisatiese didie ve van dat gegeven op een constructieve ve en effectieve me mananier gebgebruiruik mk makeaken. n OrgOrganianisats iess inin trtrrtransan itie, diedie nog niet prreciecies 
wetwe en waar zr ze naaraar totoe groeien, kunnenn veeveel bl aat hehebbebben bn ij beeeeldeldenn. KuKunst,t  een vooroorwerwerwerwerp op f een plaplaatja e he helpelptt jje om cm comomplexe ppprobroro le-
men hehelder tte krijgengen. E. En geeft richting welke kkanant je uiu t wwiltil . Tijdjdensens dedezze workshop p gaga jje ondondonder eeer begbegeleeleidididingn van organisatieadvdviseiseur Lian
Nijenhuiss opop onontdetdetdekkikk ngsg tocht h naar een n beebeelld wat jou kkkkanan anan ondondersteunen.

Debat – belangrijke spelers in gesprek over vernieuwingen
We nodigen vertegenwoordigers van de belangrijke spelers in het veld van zeggenschap en medezeggenschap uuit it om inin gesgespreprekkk te 
gaan over alle vernieuwingen die langs komen. Bevordert de OR medewerkersbetrokkenheid of is de formele medeezegzeggennnschschschaap een 
belemmering hierin? Raakt vernieuwing van medezeggenschap machtsdeling tussen werkgevers, bonden en OR, wat gebgebeureurtt er tussen
de sociale partners? Medezeggenschap is van iedereen maar hoe zorg je dat ook alle medewerkers (inclusief middenmangeemant) echht t 
eigenaarschap voelen? M.m.v.: Jaap Jongejan (SBI Formaat), Gerard van Vliet (NCD), Mathilde Dekker (FNV), Gerrit van dere  Kamp (ACCP)P)
en Pascale Nieuwland (SNPI). Alleen beschikbaar in sessieronde 3!
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FNV – De kernwaarden van de Nederlandse medezeggenschap
Volgens Mathilde Dekker van de FNV legt individuele zeggenschap van de werknemers het af tegen de zeggenschap van de ondernemer,
tenzij deze bereid is een stukje van zijn macht te delen. Anders is werknemerszeggenschap afhankelijk van de ondernemerszeggenschap. 

welwillendheid. Wat zijn vanuit dat perspectief volgens de FNV belangrijke randvoorwaarden bij vernieuwing van medezeggenschap?

LOMOZ – ‘Medezeggenschap doe je samen’
InIn de de zorzo g,g maar ook in het onderwijs en bij woningcorporaties, vindt méér medezeggenschap plaats dan het vertrouwde OR-werk. Soms 
op basbasis is vanv  wetgeving (cliëntenraden), maar ook vanuit beroeps- of belangengroepen (verpleegkundige adviesraad, platform van jonge
medewewerker rs). Kortom: inclusieve medezeggenschap, medezeggenschap doe je niet als OR alleen maar samen met anderen. Hoe gaat 
dat en wewelkek  rol kan de OR daarin spelen? Namens LOMOZ (de koepel voor ondernemingsraden in de zorg & welzijn) zal Jan Willem
DorDorr dr ezeeze wwoorksrk hop leiden. Jan Willem heeft ervaring in het gezamenlijk ondersteunen van verschillende adviesraden in een zieken-
huihuisorsorganga isisatietie en ondersteunt tegenwoordig als ZZP’er de OR van een medisch specialistisch bedrijf. Hij wordt vergezeld door Femke 
Beers, soociaciaal innnnoovator, die een toelichting zazal geven op de wijze waarop in Alkmaar en Den Helder het platform ‘Jong Noordwest’ 
iinvloed uittoefeefent opp hethet beleid van de Noordwest ziekenhuisgroep.

NCDCDDNC  – Van ZeZeggggenscschaphap nanaarar ZegZeggenkrakrachtc
NNieuweuwe vovormrmen van zegzegzegzeggengeng schs ap en medmedezeezeggeggenschaphap vrrageagen om am andendere vormen van leidderserschac p.p. Positief leie derschap, waarbij (mede)
zegggenenschschap ap intintrininninsisiesiek mmeereerwaarde heefteft. H. Hetet gedg ragrag enen houdiding ng van leiders maakt het veverscrschil. WWat is dede X-factor van de onderneming//
ondndernerernemeem r voorrrr susuuuccecessvovolle vernirnieeuwing van zeggeggensensnsnschachc p? Een scschokhokkende sesssiesie die je je ongegengetwitwt jfejfeldld tot nadennkenkenkenken zeet over de es-
sensenntitietietie vvaan zeggensensensenscchachachapp en mn medee zegze gennschschap.ap. – GGerard vaan Vn VVVlielielieliett,t dddirectectecec eururre NCNCD, D, maar vooro al l OmlOmlleideider



Programma: visie (2/2)
Onderzoek naar de pilots vernieuwende medezeggenschap
De SER nam het initiatief om onderzoek te doen naar nieuwe vormen van medezeggenschap. In opdracht van Instituut Gak vindt op
het moment een landelijk onderzoek plaats naar vernieuwende medezeggenschap. Waarbij onderzoekers Simone van Houten (Basis en eenen
Beleid) en Frank Tros (AIAS) veldwerk doen rond lopende veranderingstrajecten in medezeggenschap van bn bedredrijvijvijvennen (ca(ca(c sesse tudies). Zij 
willen graag de eerste bevindingen delen en bediscussiëren. Welke leerpunten zien we al ten aanzien vavan mn moderniniserseringngngingstrstrststrajeajectecten in in dn dee 
praktijk?

Politievakbond ACP – De professional aan het woord
Het is tijd dat vakmanschap leidend wordt. De professional weet naamelijk het beste hoe het wewerk rk tte orgorganiseren n en heeheeftf daaaadaartortort e ruimuimmtete 
nodig. Indirecte vertegenwoordiging zoals een OR, WOR, instituties, zijn niet meer van dezdeze te ijd enn ziittten an lleen n maar in dde we weg.eg. GeGeGeGerrirritt
van der Kamp, voorzitter van de meest eigenzinnige vakbond van NL, dee AAlgemgemene ChChristelelijkijkij e Pe Poolitietieebonbo d (ACP), deeelt lt zijzijn pn prikrikrikkkekelenddeee e 
visie en inspireeree t tot manieren (aanklooien) om invloed uitu  te oefenen en te zorrgengen dat vt vakmakmakmansnschachap wp weerere  centraal ststaat. Welkke me-
dezeggensschachap kp krijg je als je de professional centraal ststelt? Hoe orgganianisees r je me met et leflef enen momoedd couountent rvaailiilingng gg powpopp er buiuiten de gebaaaandend  
padpaden.

SER – bevvvvordordoro ereeren vn an medezeezeggeggeennscschaphaphaha
Op eenenn eevevveeente  over nieuwe vormermen van medmedezeezegggggggenschap mag de Sociaaal-EcEconoonommischche RaRaRRa dadadad (SESER), nin et et oontntontbrebbreb kken. W. WWaaaarom om nniet? 
Omdmdat dde SER medezeggensnschac p bevoorderder rtrt,rt, zozoowwwelwel kkwalialitatta ief als kwalwalitatitief. SSopophiahiah GeGeelkelkeerkerken,en sesecrecretart is is vanvan ded SESER-R-commm issie 
bevbevordordering medezeggenscschapap (CBMM)M) lelegt gt uituitt wawwwat dde ffunctiei en ded  rol iis vs anan dee d SERERER inin het bbbevoevorderderenr vvan mmededezegggeng schchap.a  Zij wisselt 

de OR-plicht. Ook werpt zijzij eeeen bn blilik opop dedede toekomstm  van de medeezegzegggengeng schschap.ap.

SNPI – Echte medezeggenschap = iedereen aandeelhouder
Pascale Nieuwland-Jansen van SNPI (Stichting Nederlandse Participatie instituut) gaat in op mogelijlijkkhedenden vovoor ultieme meded zegeeg--

-

MMeeeelllldddd uu nnuu aan!

EEr zziiijjjnn nnoogg eennkele kaarten beschikbaar

wwwwwwwww.sbiiffooooooorrmmaaaatt.nl/nieuwwee--vvvoooorrrrmmeenn-vvvaann-mmmzzz-2220001118


