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U I T N O D I G I N G !
In de loop van dit jaar wordt ook in Nederland nieuwe (gewijzigde) wetgeving van kracht voor
Europese ondernemingsraden. Die nieuwe wetgeving houdt een aantal verbeteringen in voor
de rol en positie van de Europese medezeggenschap. Ook de rol die de vakbonden daarbij
kunnen spelen, wordt verbeterd.

Verbeteringen in wetgeving betekenen meestal niet automatisch dat die ook benut worden
door de belanghebbenden. Dat heeft enerzijds te maken met onbekendheid met wat er
daadwerkelijk verandert en anderzijds met de tijd, kennis en energie die nodig zijn om actief in
te spelen op de verbeterde mogelijkheden.

Binnen de dienstensector van FNV Bondgenoten is een initiatief ontstaan om de bond meer te
betrekken bij internationale aspecten waar werknemers in bedrijven mee te maken hebben
(transnationale besluitvorming) en de rol van Europese ondernemingsraden daarbij. Het uit-
wisselen van ervaringen en “netwerken” speelt daarbij een belangrijke rol. Dat initiatief heeft
de naam “EOR Bondgenoten” gekregen en is bedoeld als platform/netwerk voor Nederlandse
leden van Europese ondernemingsraden in de dienstensector. Maar ook belangrijke
stakeholders uit de Nederlandse medezeggenschap van de betrokken bedrijven, bijvoorbeeld
(C)OR-voorzitters zijn hierbij welkom. De initiatiefnemers zijn Bob Bolte (bestuurder FNV
Bondgenoten) en Ernst Kuntz (kaderlid FNV Bondgenoten en sociaal adviseur).

Op maandag 31 oktober 2011 organiseert EOR Bondgenoten in Utrecht (FNV Bondgenoten,
Varrolaan 100, Utrecht) een eerste platformbijeenkomst. Ben je actief in een Europese
ondernemingsraad in de dienstensector en voel je je tot dit initiatief aangetrokken, kom dan
naar deze bijeenkomst toe. Het wordt op prijs gesteld als je vantevoren via de email
(info@eorbondgenoten.eu) laat weten dat je aanwezig zult zijn.

Het programma voor de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

vanaf 13:00 uur: netwerken en ervaringen uitwisselen onder het genot van een lunch;
14:15 uur: officiële opening door de organisatoren;
14:30 uur: inleiding door Henk van der Kolk (voorzitter FNV Bondgenoten) over de rol
van internationaal werk binnen FNV Bondgenoten in het algemeen en ondersteuning van
leden die actief zijn in het kader van medezeggenschap in een transnationale context in het
bijzonder;
15:30 uur: inleiding door Jan Cremers (o.m. voormalig Europarlementariër) over de
achtergronden van politieke besluitvorming in Europa met name waar het gaat over sociaal
beleid in de ondernemingen en de rol van de medewerkers daarbij (Lisbon strategy);
16:30 uur: toelichting door Mariëlle van der Coelen (trainer/adviseur bij FNV
Formaat/EOR Service) over de highlights uit de nieuwe/gewijzigde Wet op de Europese
Ondernemingsraden;
17:30 uur: afsluiting met een oriëntaals buffet.

Tussen de onderdelen door koffie, thee en drankjes en de gelegenheid tot netwerken en
uitwisselen van ervaringen.

mailto:info@eorbondgenoten.eu
http://www.fnvbondgenoten.nl/nieuws/bondgenoten_blogs/henksblog/
http://www.europa-nu.nl/id/vhue1a1qerpo/j_m_b_jan_cremers
http://www.fnvformaat.nl/Producten en diensten/EOR.aspx

