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Profiel
In zijn huidige werk is hij er trots op dat hij de meest betrokken
medewerkers in organisaties mag begeleiden bij hun bijdrage aan
het goed functioneren van hun eigen bedrijf. Want daar zit de kern:
elke ondernemingsraad bestaat uit medewerkers die vanuit de ene
of andere invalshoek enorm betrokken zijn bij het wel en wee van
hun collega’s en hun bedrijf. Die energie bundelen en richten vindt
Michael geweldig!
Hij heeft door zijn eerdere werk als vakbondsonderhandelaar,
mediator en adviseur voor Arbodiensten brede ervaring in de wereld
van arbeidsverhoudingen. In die verschillende rollen heeft hij veel
kennis opgedaan over veranderen en verbeteren in organisaties.
Michael is een realist als adviseur en trainer met een scherp oog
voor de eigen macht en verantwoordelijkheid van de procespartijen.
Vanuit de rol en positie als adviseur versterkt hij de OR bij het
bepalen van zijn eigen positie in de beïnvloeding en
onderhandelingen rond reorganisaties en sociale plannen.
Als trainer is hij een motor voor versterking en vergroting van de
effectiviteit van de ondernemingsraad. Dat doet hij door veel
aandacht te geven aan de individuele ontwikkeling en inbreng van
de OR-leden in de groep. Hij is er van overtuigd dat de kracht van
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de ondernemingsraad wordt bepaald door de persoonlijke
verbinding van ieder lid met de doelen.
Trainingen van Michael onderscheiden zich door vaart en
afwisseling, hard werken, persoonlijke aandacht en humor en
resulteren altijd in een concreet plan van aanpak.
Al tijdens zijn studie bemoeide hij zich met de kwaliteit van het
onderwijs en de inbreng van studenten. Daarna is hij tien jaar
werkzaam geweest binnen de politiebond ACP als onderhandelaar
en bestuurder. In 1997-1998 heeft hij een jaar als waarnemend
hoofd P&O voor een van de politiekorpsen gewerkt en heeft toen
nadrukkelijk ervaren dat meerzijdig perspectief nodig is.
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Daarom is hij 1999 opgeleid tot mediator en van 2000 tot 2011
zelfstandig ondernemer met een eigen bureau als professioneel
rechtbank en NMI-mediator. Hij heeft in die periode in ruim 500
zaken als mediator opgetreden. Klanten zijn onder meer geweest
academische en perifere ziekenhuizen, politiekorpsen,
bouwbedrijven, verzekeraars en vele klein- en middenbedrijven.
De behoefte aan verandering en blijvende verbinding met klanten
heeft ertoe geleid dat hij in deeltijd is gaan werken bij de Werkplaats
voor medezeggenschap. Bij zijn sollicitatie toen was het tweede
gesprek met de huidige zakelijke partners Marijke en Herman! In
2014 hebben ze samen Waarde voor Organisaties BV, advies,
training en mediation opgericht.

Persoonlijke kwaliteiten
De ‘Strenghts Finder’ geeft aan dat Michael strategisch denkt, de
individuele kracht waardeert en sterk is in communicatie. Volgens
‘MBTI’ is hij een ENFP: snel schakelen, creatief en enthousiast en
bij de ‘kleuren’ de Caluwé is hij vooral wit, groen en geel: uitkomst
wordt bepaald door het samen denken, analyseren en besluiten.
Klanten zeggen over hem: analytisch en origineel, aandachtig en
warm, verantwoordelijkheid nemen voor denken en doen.

Opleiding
Geschiedenis Universiteit Leiden 1990
NMI-mediator 2000, gecertificeerd in 2006, 2009 en 2012
Professioneel coachen, Hogeschool Windesheim 2003
PAO Conflictmanagement, Universiteit Maastricht 2005
Leergang Trainingen ontwerpen, De Galan 2010
Leergang Meesterlijk adviseren, Het Balkon 2013-2014
EROM-training, IOD 2016
Leergang Doorbreken van organisatiepatronen, Rood Purper 2017
Transactionele analyse in Organisaties, TA-Academie2018
Extern vertrouwenspersoon, Bezemer en Kuiper 2019
Embodied Coaching en Psychotherapy, TA-academie 2019
Daarnaast intervisiebijeenkomsten, OR-themadagen en seminars
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Werkervaring
Trainer, adviseur en mediator bij WvO (2014 tot heden)
Begeleiden en trainen van ondernemingsraden in industrie, chemie,
bouw en vervoer. Klanten zijn TBI, Croonwolter&dros, Elitech,
Ardagh, Papendal, NS Reizigers en NS Instandhouding.
Optreden als mediator in gesprekken tussen bestuurder en or,
binnen ondernemingsraden en in arbeidsconflicten.

Trainer en mediator bij WVM (2008-2014)
Begeleiding van ondernemingsraden in hun werk. Klanten onder
meer Nedtrain, Mitsubishi, Elitech, Akzo Nobel, NS
Componentenbedrijf, Croon Electrotechniek, Nutreco, Talant,
Ikazia, Syngenta, KNMI.
Trainingen zijn toegesneden op de klantvraag en kennen daarin
diverse componenten gerelateerd aan de diverse werkvelden die je
uit artikel 2 van de WOR kunt halen:


Teamontwikkeling (individuele verbinding en groepskracht)



Achterbanverbinding (actief en passief naar de collega’s)



Kennis en vaardigheden (WOR, Arbo, HR, Financiën,
Strategie)



Invloed (doelbepaling, onderhandelpartners, OR-moed,
zachte netwerken)



Reflectie (evaluatief groeien, filosoferen)

Als adviseur begeleiden van een OR op het moment dat er een
voorgenomen besluit (adviesaanvraag) van de directie voorligt:


Procesbegeleiding van het gehele adviestraject.



Inhoudelijke analyse van de beweegredenen van de
voorgenomen keuze en de gevolgen



Beoordeling van het sociaal plan.



Advies geven over de kaders voor het implementatietraject.



Schrijven van de adviestekst.



Voorbereiding (en voeren) van overleg met bestuurder
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DGA CMP BV (merknamen: Centrum voor de Mediation
Praktijk en Centrum Mediation Nederlandse Politie) 2000-2012


Contractbesprekingen Arbodiensten en grotere bedrijven
(Maetis, Twaalf Provinciën, ArboDuo, ArboNed, Securitas AB,
Rentokil)



Aansturing en kwaliteitsbewaking landelijk netwerk mediators



Halfjaar-rapportages tbv ICG-bijeenkomsten bedrijfsartsen
opstellen



Commerciële bedrijfsvoering en conceptontwikkeling

Bestuurder Algemeen Christelijke Politiebond (1990 – 1999)


Bijstaan collega’s in nood (ibb)



Adviseren over toepassing rechtspositie (BARP)



Voeren van overleg met DG Openbare Orde en Veiligheid



Voeren van overleg met de regiokorpsen



Internationaal overleg



Voorbereiden en coördinatie CAO-overleggen



Aansturing Beleidsteam (7 fte)

Bestuurlijke ervaring
Bestuurslid Landelijk Opleidingsinstituut Politie (LSOP, 1995-1998)
Voorzitter GMR De Wolden, 17 scholen (1998 – 2002)
Voorzitter Vereniging mediators Noord Nederland (2000 – 2003)
Voorzitter Raad van Toezicht De Basis, onderwijsorganisatie in
Arnhem met 19 scholen en 537 medewerkers (2003 -2008)
Voorzitter TV De Hoogkamp, 820 leden (2008 – 2013)
Voorzitter Stichting Sportparken TVH (2016-2019)

