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Netwerk voor  Nederlandse EOR-leden 

in de dienstensector 

Vakbondswerk in internationale  

ondernemingen 

Door de voortschrijdende internationalisering lijkt de tra-

ditionele invloed van werknemers op belangrijke besluit-

vorming in internationaal opererende bedrijven steeds 

verder af te nemen, tenzij … 

Vakbonden en vakbondsbestuurders werkzaam in deze 

ondernemingen, zijn primair geöriënteerd op de proble-

men van die ondernemingen in hun eigen land. Daardoor 

krijgt de Europese medezeggenschap, die vanaf het mid-

den van de 90-er jaren tot ontwikkeling is gekomen, vaak 

een vrij lage prioriteit. In sommige gevallen heeft dit ook 

te maken met een gebrek aan belangstelling voor en erva-

ring met internationaal werk. Een gevolg hiervan is dat 

transnationale besluiten vaak al genomen zijn voordat 

werknemers en vakbonden invloed hebben kunnen uitoe-

fenen. Dan rest alleen nog maar het zo goed mogelijk 

opvangen van de gevolgen van de besluiten (d.m.v. socia-

le plannen, vangnetten, employability afspraken, etc.).  

Met een actieve en tijdige betrokkenheid van medewer-

kers en (internationale) vakbonden bij transnationale 

besluitvorming in ondernemingen kan de kwaliteit van 

die besluitvorming aanzienlijk verbeterd worden.  

Netwerk voor  Nederlandse EOR-leden 

in de dienstensector 

Twee keer per jaar organiseren we een platformbijeen-

komst. Daar bieden we een interessant programma aan 

met interessante sprekers en inleidingen en bovenal na-

tuurlijk veel gelegenheid om te netwerken, te leren van 

elkaar en informatie met elkaar uit te wisselen. De bijeen-

komsten zijn tot nu toe bezocht door 25 à 30 mensen uit 

verschillende bedrijven in de dienstensector. 

Informatie en contact 

Uitgebreide informatie over EOR Bondgenoten kunt u 

vinden op de website: 

www.eorbondgenoten.eu.  

EOR Bondgenoten, netwerk voor Nederlandse EOR-

leden in de dienstensector is ontstaan uit een initiatief 

van het OR-centrum van FNV Bondgenoten. Aan het 

initiatief wordt verder vormgegeven door: 

 Bob Bolte, bestuurder bij FNV Bondgenoten, zowel 

in de financiële sector als in de ict sector; als coördi-

nator o.m. betrokken bij de Europese ondernemings-

raad van Getronics; 

 Ernst Kuntz, voormalig voorzitter Europese onderne-

mingsraad Getronics, kaderlid bij FNV Bondgenoten 

en sociaal adviseur. 

Voor informatie en om u aan te melden voor een bijeen-

komst kunt u mailen naar: 

info@eorbondgenoten.eu 

 

 

 

 

 

Verder dan de wet ... 

Een Europese ondernemingsraad (EOR) komt als volgt 

tot stand (drietrapsraket): 

 EU richtlijn over Europese ondernemingsraden; 

 omzetting in wetgeving in de landen; 

 onderhandelingen tussen werkgever en werkne-

mers(vertegenwoordigers) om invulling te geven aan 

Europese medezeggenschap binnen een bedrijf met 

een Europese dimensie (overeenkomst). 

Ondanks de verbeteringen die recent door een recast van 

de EU richtlijn tot stand zijn gekomen, is er op een aantal 

punten nog steeds sprake van een minimale situatie 

(bijv.: één bijeenkomst per jaar). Dit is als zodanig ook 

vertaald  in de nationale regelgeving in de EU-landen en 

vormt daarmee de basis voor menige onderhandeling.. 

Om tot een betere basis voor de onderhandelingen voor 

en het functioneren van Europese ondernemingsraden te 

komen, hebben de internationale vakbondsorganisaties 

zoals UNI Europa en EMF zgn. EWC guidelines ont-

wikkeld. Deze verschaffen o.m. een betere “bodem” aan 

de onderhandelingen dan in de wetgeving momenteel het 

geval is en tevens proberen ze verder invulling te geven 

aan de rol van de nationale en internationale vakbonden. 
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Nationale en internationale vakbonden 
 

De vakbonden in het land waar het Europese hoofdkan-

toor van een onderneming is gevestigd, spelen een be-

langrijke rol voor de Europese medezeggenschap. Daar-

bij hangt het van een aantal factoren (organisatiegraad, 

vakbondsleden in de EOR, ervaringen van werknemers 

en vakbonden met Europese medezeggenschap, etc.) af 

op welke wijze deze rol wordt ingevuld. Wat de organi-

satie van de nationale vakbonden betreft, zijn er net zo 

veel systemen als dat er landen zijn binnen de EU. 

 

De internationale vakbondsorganisaties zijn georgani-

seerd naar sectoren, waarin de bedrijven opereren. Voor 

de dienstensector speelt UNI Europa hier de belang-

rijkste rol. Voor de ict-bedrijven is dit verdeeld over 

UNI (ict als leverancier van diensten) en EMF (ict als 

hardware leverancier). In de ict worden de nationale 

vakbonden en de werknemers in dit geval soms gecon-

fronteerd met verschillende internationale vakbondsor-

ganisaties. Samenwerking en transparantie zijn daarbij 

heel belangrijk. 

 

Vanuit UNI Europa wordt gestimuleerd om bij het on-

derhandelingsproces voor een Europese ondernemings-

raad en bij het functioneren van een Europese onderne-

mingsraad gebruik te maken van de door hen geformu-

leerde “EWC guidelines” en om zgn. "trade union alli-

ances" te vormen, die fungeren als netwerken van alle 

van vakbondszijde (in de verschillende landen) bij deze 

processen betrokken personen (bestuurders, vakbondsle-

den in de EOR, vakbondscoördinator). 

Ervaringen delen en uitwisselen 

Wie zijn de belangrijkste stakeholders? 

 (FNV-)leden in Europese ondernemingsraden; 

 (C)OR-voorzitters, -secretarissen en -leden van inter-

nationale/Europese bedrijven; 

 bestuurders en eventuele andere functionarissen en 

kaderleden van FNV (Bondgenoten); 

 EOR-deskundigen (FNV Formaat, Mede, etc.); 

 (politici). 

 

Over wat voor soort onderwerpen kunnen ervaringen 

worden gedeeld en uitgewisseld? 

 organisatie van het EOR-werk (bijv. aanpassing over-

eenkomst aan nieuwe wetgeving, opstellen interne 

regels, rol van select committee); 

 multiculturele aspecten van het EOR-werk en taalpro-

blemen; 

 de praktijk van het EOR-werk (informatie en consul-

tatie m.b.t. transnationale besluitvorming) en de juri-

dische mogelijkheden van de EOR; 

 ervaringen met de (on)mogelijkheden van wet- en re-

gelgeving (ook terugkoppeling van ervaringen hier-

mee naar de politiek); 

 ervaringen met het betrekken van niet-lidstaten in Eu-

ropa (bijvoorbeeld Zwitserland) en eventuele andere 

landen bij het EOR-werk; 

 aan het EOR-werk gerelateerde activiteiten van natio-

nale en internationale vakbonden (seminars, conferen-

ces, etc.). 

 

Waar vindt het delen/uitwisselen van ervaringen plaats? 

 de (netwerk-)bijeenkomsten in principe op een lokatie 

van FNV (Bondgenoten); 

 telefonisch en (vooral) digitale uitwisseling: waar ook 

ter wereld!  

Grenzeloos sociaal 

Er zijn momenteel circa 60 Europese ondernemingsra-

den die onder Nederlands recht (Wet op de Europese 

ondernemingsraden) zijn ingesteld. Een groot deel van 

die Europese ondernemingsraden vallen binnen het 

werkgebied van FNV Bondgenoten.  

 

Dat betekent ook dat een flink aantal bestuurders van 

FNV Bondgenoten, die in hun pakket een onderneming 

hebben met een dergelijke Europese ondernemingsraad, 

te maken kunnen krijgen met (de gevolgen van) besluit-

vorming op internationaal niveau.  

 

Daarvoor zijn kennis en ervaring vereist op het vlak van 

internationale medezeggenschap en transnationale be-

sluitvorming. Die kennis en ervaring kunnen worden 

opgedaan in trainingen en seminars die worden georga-

niseerd door UNI Europa, EMF, ETUI, etc., maar ook 

door uitwisseling en delen van ervaringen tussen be-

stuurders onderling.  

 

Sommige bestuurders zijn wat dat betreft al behoorlijk 

ervaren en/of hebben deelgenomen aan internationale 

trainingen en seminars, andere staan pas aan het begin 

van deze vorm van internationaal werk. Maar ook voor 

deze bestuurders is er de uitdaging: werken aan invloed 

op transnationale besluitvorming  

 

Ook voor deze (interne) uitwisseling wil EOR Bondge-

noten als platform en netwerk fungeren. 


