Helaas zijn we nog steeds niet uit de coronacrisis. Daarom houden we ook onze volgende platformbijeenkomst weer digitaal (via
Zoom). Aan de hand van twee interessante thema’s gaan we er weer een mooie bijeenkomst van maken.

FNV en SBI Formaat doen mee aan het Europese project POWER, dat gaat over de bijdragen die een aantal min of meer recente EU-richtlijnen te bieden hebben aan de medezeggenschap. Het EOR-platform biedt een mooie kans voor Nederlandse
medezeggenschappers om alvast input voor dit project te leveren. Wie weet inspireert het ook tot actieve deelname aan het
onderzoek en de trainingen die later als onderdeel van POWER volgen.
De belangrijkste richtlijn, die in het POWER-project behandeld wordt, verplicht ondernemingen (met meer dan 500 werknemers) om in hun jaarverslag niet alleen verantwoording af te leggen over de financiële situatie, maar ook over het beleid en de
resultaten van dat beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij kun je denken aan thema’s
zoals klimaat en milieu, mensenrechten, diversiteit en ketenaansprakelijkheid.
In de platformbijeenkomst gaan we kijken welke rol de EOR hier kan spelen. Kan de EOR gebruik maken van deze informatierechten? Kan de EOR de door de onderneming verstrekte informatie en de visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen
inzetten als hij voor de belangen van de werknemers opkomt? Kan de EOR ook zelf verantwoordelijkheid nemen en het beleid
mee vorm geven? We laten een aantal EOR-leden aan het woord, die hiermee al ervaring hebben. Daarna geven we iedereen
de gelegenheid om verdere ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Het laatste halfuur van de platformbijeenkomst gaan we gebruiken voor een uitwisseling van ervaringen met een praktisch
probleem, waarmee veel EOR’s momenteel worstelen: Hoe lang kun je geplande verkiezingen uitstellen? En hoe organiseer je
verkiezingen binnen de EOR, als je niet in de gelegenheid bent om elkaar live te ontmoeten? In het begin van de coronacrisis
stelden veel EOR’s verkiezingen van bijvoorbeeld het Dagelijks Bestuur van de EOR nog uit, maar nu het zo lang duurt, zien we
dat toch meer EOR’s methodes zoeken om de verkiezingen digitaal te organiseren. Laten we van elkaar leren, zodat niemand
het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
Op de website van SBI Formaat vind je de benodigde informatie om je aan te melden voor de bijeenkomst. Die begint om
13:15 uur en duurt tot ongeveer 16:00 uur. Aan het EOR-platform zijn geen kosten verbonden.

Met vriendelijke groet,
Bob Bolte en Gerard van Hees, bestuurders FNV
Ernst Kuntz, kaderlid FNV
Marielle van der Coelen/Petra Molenaar/Sjef Stoop, SBI Formaat’s EOR-Service
EOR-platformbijeenkomsten zijn primair gericht op Nederlandse afgevaardigden in Europese ondernemingsraden en vakbondskaderleden en -bestuurders die te maken hebben met Europese en internationale aangelegenheden. Ook niet-FNVleden zijn welkom! Voor vragen kun je contact opnemen met:
•
•

Lina Villalon, lina.villalon@sbiformaat.nl, tel. 0343-473366 of
Ernst Kuntz, info@ewcnetwork.eu, tel. 06-27243452.

