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donderdag 23 juni 2022 
1000 tot 1600 uur 

 
 

Café-Restaurant - Partycentrum  
Het Oude Tolhuys, Utrecht 

 
 

 

Inspiratiebijeenkomst 
voor ondernemingsraden in 
veiligheidsregio’s 



 

 Beste collega’s, 

 
 
 
Het bestuur van het Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden Veilig-
heidsregio’s nodigt je van harte uit voor een inspirerende themabijeen-
komst op donderdag 23 juni 2022 over vernieuwing van medezeggenschap.  
Onze medezeggenschap is gebaseerd op de huidige Wet op de Onderne-
mingsraden en die dateert al uit 1979. Sinds die tijd is er al heel wat veran-
derd in ondernemingen en organisaties als de onze. Niet vreemd dus dat 
steeds meer ondernemingsraden nadenken over nieuwe vormen van me-
dezeggenschap.  
Deze inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich weleens af-
vraagt hoe je medezeggenschap in een veiligheidsregio kunt vernieuwen 
en wat dit dan betekent. Voor de OR zelf, voor de ambtelijk secretaris, voor 
de bestuurders van OR’en en niet in de laatste plaats voor de werknemers 
in veiligheidsregio’s. 
Mark Zwijnenburg, directeur van Loof Training & Advies, helpt ons op weg 
door basale vragen te stellen als: Wat is nieuwe medezeggenschap? En: 
Waarin verschilt die dan van de ‘oude medezeggenschap’? Welke rand-
voorwaarden zijn belangrijk bij het vernieuwen van medezeggenschap etc. 
Vervolgens presenteert Ineke Vroling van het Team Medezeggenschap in 
de Veiligheidsregio Drenthe hoe ze daar al geruime tijd nieuwe wegen zoe-
ken voor vernieuwing van medezeggenschap.  
In de middag zijn er verschillende workshops waarin dieper wordt ingegaan 
op specifieke aspecten van vernieuwing van medezeggenschap. En uiter-
aard sluiten we af met een netwerkborrel. 
Deze inspiratiedag vindt plaats in Café-Restaurant - Partycenrum Het Oude 
Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. 
Klik hier om je aan te melden voor deze Inspiratiedag.  
 
 
René Lotterman, voorzitter 
Arie Noordermeer, Ambtelijk Secretaris (a.i.) 
  

https://loov.org/aanmeldformulier-inspiratiedag/


 

Programma 
 
 
 

0930 uur Inloop met koffie & thee 
1000 uur Opening door dagvoorzitter René Lotterman, voorzitter 

Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden Veilig-
heidsregio’s. 

1015 uur Vernieuwing van medezeggenschap: wat kunnen we le-
ren van andere organisaties? Inleiding door Mark Zwij-
nenburg, trainer en adviseur. Mark is opgeleid als be-
drijfskundige en werkt met veel plezier aan uitdagende 
medezeggenschap. 

1100 uur Vragen vanuit de zaal. 
1115 uur Pauze met koffie & thee 
1130 uur Presentatie van het medezeggenschapsexperiment in 

Veiligheidsregio Drenthe door Ineke Vroling, lid van het 
Team Medezeggenschap. 

1215 uur Vragen vanuit de zaal. 
1230 uur Lunch 
1315 uur Eerste Workshopronde. 
1415 uur Tweede Workshopronde.          
1500 uur Plenaire terugkoppeling uit de workshops. 
1515 uur Afsluiting door René Lotterman 

 
 

Mark Zwijnenburg 

 

 

René Lotterman Ineke Vroling 



 

Workshops 
 
 
 

Workshop A - o.l.v. Mark Zwijnenburg 
Medezeggenschap veranderen: pionieren en proberen 
Hoe kom je tot keuzes als het gaat om nieuwe medezeggenschap? Hoe 
maak je medezeggenschap aantrekkelijk? Dit vraagt een andere mindset, 

een andere manier van werken. Dit geldt voor het bestuur maar ook voor 
de OR. In deze workshop ontdek je wat van belang is bij verandering en 
krijg je zeven tips voor een succesvolle transitie van je ondernemingsraad. 

 

Werkshop B - o.l.v. Helen van Doorn 
De rol van de ambtelijk secretaris 
Welke rol speelt de ambtelijk secretaris in een organisatie waar men werkt 
volgens een model van nieuwe medezeggenschap? Of is die niet meer no-
dig? En speelt de ambtelijk secretaris in het transitietraject nog een rol van 
betekenis? 
 

Workshops C - o.l.v. Ineke Vroling 
De rol van de bestuurder 
Als de rol van de OR verandert bij nieuwe medezeggenschap, geldt dat ze-
ker ook voor de rol van de bestuurder. Maar hoe ziet zijn nieuwe rol er dan 
uit? En verandert er misschien ook iets voor het bestuur van veiligheidsre-
gio’s en voor de managementlaag onder de directie? 
 
 

Er zijn twee workshoprondes. Kies dus twee workshops die je 
het liefst bijwoont en geef je keuze door bij je aanmelding. Om-
dat het aantal deelnemers van de workshops beperkt is, kan het 
zijn dat je voorkeur niet volledig wordt gehonoreerd. 
 
 

Klik hier om aan te melden voor deze Inspriatiedag 

https://loov.org/aanmeldformulier-inspiratiedag/

