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

Twee jaar geleden zijn we gestart met de activiteiten van ons platform EOR Bondgenoten met 

als belangrijk doel om Nederlandse leden van Europese ondernemingsraden (oorspronkelijk 

vooral in de dienstensector) in contact te brengen met elkaar en met vakbondsmensen 

(bestuurders, kaderleden, experts, etc.). Dat heeft een aantal waardevolle bijeenkomsten 

opgeleverd, waarin op een goede wijze uitwisseling van kennis en ervaringen heeft plaats-

gevonden over een aantal belangrijke EOR-zaken.  

In het voorjaar van 2013 hebben we samen met FNV Formaat/EOR Service een bijeen-

komst georganiseerd over de Cercas-resolutie. Op basis van het resultaat van die samen-

werking hebben we besloten om in het vervolg gezamenlijk bijeenkomsten te gaan 

organiseren. Op termijn zal dat leiden tot enige taakverdeling. Vooralsnog nodigen we ieder 

onze eigen relaties uit. 

Op vrijdag 1 november 2013 organiseren we onze volgende gezamenlijke platformbijeen-

komst. Die wordt gehouden in ‘t Veerhuis, Nijemonde 4 in Nieuwegein. Graag nodigen we 

u hierbij uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De bijeenkomst heeft als thema: 

“de Europese ondernemingsraaad en de vakbonden”. 

Vanaf 13:00 uur kan er onder het genot van een lunch worden genetwerkt. Om 14:00 uur 

wordt de bijeenkomst officieel geopend, waarna Mariëtte Patijn, als lid van het dagelijks 

bestuur van FNV verantwoordelijk voor cao-coördinatie, het sociaal accoord, netwerk Flex en 

Vrouw, medezeggenschap en (de campagne) Gewoon Goed Werk, een inleiding zal houden 

over de rol van internationaal werk binnen FNV in het algemeen en de rol en betekenis van 

leden die actief zijn in het kader van medezeggenschap in een transnationale context in het 

bijzonder. Vervolgens zal  Sascha Meijer, adviseur internationale zaken bij FNV Bondgenoten, 

het een en ander vertellen over activiteiten die Europese vakbondskoepels (UNI Europa, 

IndustriAll Europa, etc.) ontplooien om de Europese medezeggenschap te versterken, een 

goede afstemming met vakbonden op verschillende niveaus mogelijk te maken en de rol die 

lokale (nationale) vakbonden daarbij hebben. Daarna is er volop gelegenheid voor discussie.  

De middag wordt om ongeveer 17:00 uur afgesloten, waarna er wederom gelegenheid is om 

onder het genot van een maaltijd te netwerken. Ook tussen de onderdelen door is er natuurlijk 

weer volop gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen en te netwerken. 

Wij hopen u op 1 november te mogen verwelkomen. Deze uitnodiging betreft u zelf, eventuele 

andere Nederlandse afgevaardigden in uw Europese ondernemingsraad, sleutelfiguren uit de 

Nederlandse medezeggenschap in uw bedrijf en vakbondskaderleden en –bestuurders die te 

maken hebben met Europese en internationale aangelegenheden. Ook niet-FNV-leden zijn 

welkom. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via onze website of via de email. 

Met vriendelijke groet, 

Bob Bolte, bestuurder FNV Bondgenoten 

Ernst Kuntz, sociaal adviseur 
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