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Terugblik platformbijeenkomst ASSW 2 februari 2017 
 
Tijdens de bijeenkomst op 2 februari waren 11 deelnemers aanwezig. De volgende onderwerpen 
kwamen aan bod: 

➢ Inhoudelijk thema: vernieuwende medezeggenschap in de praktijk:  
Een bijdrage van Klaas Spoelstra, ambtelijk secretaris bij Empatec. 
De ondernemingsraad van Empatec maakt stappen in de vernieuwing. Zo heeft er een 
verschuiving plaatsgevonden van een aantal taken van de OR naar de commissies. Daarnaast 
zoekt de OR steeds meer de samenwerking op zowel intern als extern. 

➢ Inhoudelijk thema: vernieuwende medezeggenschap trends, vergezichten en aanpak; 
Een bijdrage van Stephany Linthorst, organisatiecoach bij sl-IMPACT 
Er werden verschillende landelijke ontwikkelingen aangegeven wat ook zijn weerslag heeft op 
de medezeggenschap en participatie in organisaties ook werden er verschillende 
vergezichten geschetst. 
Tot slot werd de aanpak van sl-IMPACT  rond vernieuwende medezeggenschap besproken; 
deze aanpak is erop gericht om verschillende actoren in de organisatie bij elkaar te brengen 
en van hieruit samen te werken aan vernieuwende medezeggenschap in een organisatie. 
 

➢ e-boekje: Koplopers, inspiratie voor vernieuwende medezeggenschap.  
Stephany Linthorst heeft samen met Els Huisman en Patricia van 
Bergen een e-boekje gemaakt.  
Voor dit e-boekje hebben ze drie koplopers geïnterviewd en hun 
ervaringen met de vernieuwingsslag van de medezeggenschap/ 
participatie in kaart gebracht. Drie mooie, unieke verhalen met 
verschillende vernieuwingsvormen, waarbij elke medezeggenschap 
zijn eigen traject gevolgd heeft. Het zijn de verhalen van de 
medezeggenschap bij GGZ Oost Brabant, A.S. Watson en Gemeente 
Hengelo. 

Wil je ook het e-boekje ontvangen? Stuur dan even een mailtje. 
 

➢ Extra inbreng: Edwin Flierman Manifest  
De ondernemingsraden van een groot deel van de SW-bedrijven hebben gezamenlijk een 
MANIFEST opgesteld, waarin ze pleiten voor een betere sociale infrastructuur voor kwetsbare 
groepen binnen de Participatiewet. In een volgende platformbijeenkomst wordt dit punt 
geagendeerd. 
 

Op 28 september 2017 organiseert MZSW een landelijke conferentie voor medezeggenschap in de 
SW. Dit jaar gaat de conferentie over een verandering van tijdperk en hoe we als ondernemingsraden 
daarmee omgaan. Vanzelfsprekend zijn er ook workshops te volgen. 
 
Heb je een onderwerp voor de volgende platformbijeenkomst? Laat het weten via info@sl-impact.nl 
 

Noteer vast in je agenda: 
eerstvolgende platformbijeenkomst ASSW: 

Dinsdag 13 juni 2017 van 9.00 tot 12.30 uur met aansluitend lunch 
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