Op vrijdag 7 oktober 2022 organiseren wij (de EOR-Service van
SBI Formaat en het EOR Netwerk van FNV) weer een gemeenschappelijke
EOR-platformbijeenkomst in het Centraal Vakbondshuis van de FNV in Utrecht.

Kom je ook?
We hebben op dit EOR-platform een bijzondere gastspreker:

De meeste mensen zijn er inmiddels van overtuigd dat de klimaatcrisis een urgent probleem geworden is. Ook het bedrijfsleven moet nu zeer snel in actie komen om tot goede en tijdige oplossingen te komen. Werknemers kunnen daarbij op verschillende niveaus een stimulerende rol spelen. Op Europees niveau (EOR’s) is er helaas (nog) geen initiatiefrecht. Toch hoeven EOR’s niet af
te wachten of en wat hun bedrijf gaat doen m.b.t. klimaatplanning. EOR’s kunnen actief meedenken met hun onderneming en kunnen daarbij o.m. gebruik maken van de European Green Deal.
Wij zijn verheugd dat Diederik Samsom hierover wil komen spreken op onze bijeenkomst. Daarmee hopen we een solide basis te kunnen leggen voor de rol van EOR’s bij klimaatplanning in de
bedrijven.
Uitwisseling van ervaringen tussen EOR’s kan helpen bij het herkennen van situaties waar bedrijven impact hebben op het klimaat of waar klimaatverandering tot risico’s leidt voor bedrijf en samenleving. Met deze bijeenkomst hopen we een stimulans te geven aan EOR’s om hun rol m.b.t.
het klimaat te vervullen.
De bijeenkomst vindt plaats in

Op de website van SBI Formaat vind je de benodigde informatie om je aan te melden. De bijeenkomst begint om 14:00 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Voorafgaand is er vanaf 13:00
uur een netwerklunch (van tevoren aanmelden) en na afloop is er een mogelijkheid voor een gezamenlijke maaltijd (eveneens van tevoren aanmelden).
Voor vragen kun je contact opnemen met:
• Lina Villalon, lina.villalon@sbiformaat.nl, tel. 0343-473366 of
• Ernst Kuntz, info@eorbondgenoten.eu, tel. 06-27243452.
Met vriendelijke groet,
Bob Bolte, bestuurder FNV
Ernst Kuntz, kaderlid FNV

Gerard van Hees, bestuurder FNV
Petra Molenaar/Sjef Stoop, EOR-Service SBI Formaat

Programma:
Het programma voor de platformbijeenkomst ziet er als volgt uit:
•

13:00 uur

ontvangst met gelegenheid tot het ophalen van lunch- en/of dinerbonnen bij
de receptie (de lunch kan worden opgehaald tot 13:30 uur en moet in het
bedrijfsrestaurant worden genuttigd);

•

14:00 uur

opening, welkom en voorstellen;

•

14:20 uur

Diederik Samsom over de European Green Deal: wat betekent dit voor
werknemers en welke bijdrage kan Europese medezeggenschap leveren;

•

15:00 uur

vragen en discussie;

•

15:30 uur

PAUZE;

•

16:00 uur

bijdrage van Bas van Weegberg, lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV
en portefeuillehouder voor klimaat-aangelegenheden;

•

16:15 uur

bijdrage van Milieudefensie-directeur Donald Pols over de bedrijvencam
pagne van Milieudefensie en de rol die medezeggenschap daarbij kan spelen;

•

16:30 uur

slotdiscussie met de zaal;

•

16:55 uur

afronding van de bijeenkomst;

•

17:00 uur

slot en voor wie zich aangemeld heeft een avondmaaltijd.

