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U I T N O D I G I N G ! 

In 2012 hebben we één platformbijeenkomst gehad (op 23 maart). Daarin is een aantal vra-

gen en aandachtspunten naar voren gekomen vanuit de aanwezige Europese ondernemingsra-

den, die om serieuze aandacht vragen. In het verslag worden o.m. genoemd: 

 pogingen van directies om de rol van de Europese ondernemingsraden bij belangrijke 

besluitvorming (bijv. over offshore outsourcing) te beperken door deze besluiten eerst in 

één land uit te voeren (bij voorkeur een land waar de invloed van medezeggenschap en 

vakbonden niet erg groot is) en vervolgens de andere landen hieraan te committeren;  

 aanbesteding/uitbesteding van werkzaamheden (bijv. ICT-werk) via het Internet 

(aangeduid als crowdsourcing), waardoor werknemers in Europese landen directe 

concurrentie krijgen van mensen uit landen in Azië, etc.); 

 vernieuwing van EOR-overeenkomsten i.v.m. de verbeterde wetgeving; 

 problemen met de bemensing van Europese ondernemingsraden (vooral vanuit bepaalde 

landen); 

 het probleem van de artikel 13 overeenkomsten. 

Van deze onderwerpen heeft vooral het onderwerp “crowdsourcing” in de rest van 2012 veel 

directe aandacht gekregen vanuit het platform. Op de website (www.eorbondgenoten.eu/) is 

hierover het een en ander te vinden en in de eerstvolgende bijeenkomst (zie hieronder) zullen 

wij hierover uitgebreid rapporteren. 

Op dinsdag 5 februari 2013 organiseert EOR Bondgenoten in Utrecht (kantoor FNV 

Bondgenoten, Varrolaan 100, Utrecht) de volgende 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. Ken je andere mensen in de dienstensector voor wie deze 

bijeenkomst van belang kan zijn, stuur de uitnodiging dan ook naar deze mensen door. Het 

wordt op prijs gesteld als je vantevoren via de email (info@eorbondgenoten.eu) of via het 

webformulier op de website 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: opening door dagvoorzitter Gerard van Hees (FNV Bondgenoten); 

 14:30 uur: inleiding door Bob Bolte en Ernst Kuntz over de activiteiten en ervaringen 

van het platform in het afgelopen jaar alsmede een presentatie door Ton Damen van de 

recente case bij HP (EWC en vakbonden vechten reorganisaties aan; EWC zegt – artikel 13 

– overeenkomst op); 

 15:30 uur: inleiding door André Joosten (advocaat/partner bij Sprengers Advocaten, 

voorheen Advokatenkollektief) over juridische aspecten van het EOR-werk. 

 16:30 uur: inleiding door Fred Petersson (voorzitter SE Works Council bij Equens) over 

SE en SE Works Council; 

 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. 
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