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European Information & Consultation Conference – Liverpool 2012

Van 15 tot en met 17 februari 2012 is in Liverpool een conferentie gehouden over de
ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan op basis van de ontwikkelingen die in gang
gezet zijn door de Europese richtlijn 2002/14/EG betreffende de informatie en
raadpleging van werknemers in de Europese Gemeenschap. Deze conferentie vond
plaats in het kader van een door de Europese Commissie ondersteund project
“Strengthening Information & Consultation provisions through the exchange of
transnational knowledge and experience”.

Het initiatief voor de conferentie is genomen door Unite the Union en de organisatie
van het evenement is ondersteund door UNI Graphical en ver.di. Met dit initiatief
lijkt binnen de Britse vakbeweging een kentering op gang te zijn gekomen m.b.t. de
rol van werknemers vertegenwoordiging (worker-participation) in de bedrijven. Bij de
omzetting van de Europese richtlijn naar wetgeving in het Verenigd Koninkrijk (UK) is
de rol van de vakbeweging zeer gering geweest en hierbij lijken geen serieuze
pogingen te zijn ondernomen om d.mv. onderhandelingen van sociale partners te
komen tot een aanvulling (agreement) op wat al in de richtlijn staat vermeld.

Door de politieke en economische ontwikkelingen van de laatste jaren lijkt ook de
Britse vakbeweging nu serieuze interesse te krijgen in het ontwikkelen van een vorm
van medezeggenschap binnen de bedrijven. Daarbij speelt ook een rol dat veel
internationaal opererende bedrijven met een hoofdkantoor of vestiging in UK te
maken hebben gekregen met Europese medezeggenschap in de vorm van European
works councils (EWC) en SE works councils (SE WC). Door de lage
implementatiegraad van informatie & consultatie procedures (I&C) in UK is het in
deze bedrijven ook vaak moeilijk om een zinvolle link te leggen tussen het Europese
niveau en het nationale niveau.

Vanuit vakbonden en bedrijven waren vertegenwoordigers uit 9 landen aanwezig
(België, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Spanje, UK en Zweden)
afkomstig uit de grafische sector, de financiële sector en de ICT sector. De conferentie
werd geleid door Steve Sibbald van Unite the Union met ondersteuning van David
Tarren van Adapt International.

De volgende onderwerpen zijn in de conferentie aan de orde geweest:

uitwisseling van ervaringen met informatie en consultatie;
de rol van informatie en consultatie bij health and safety;
ervaringen van een (Engelse) werkgever;
(Europese) richtlijn, nationale wetgeving en ontwikkeling van vakbonds
strategieën, inclusief de rol van UNI Europa bij de verdere ontwikkeling van
I&C in Europa;
de link tussen I&C en EWC/SE WC.
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Uitwisseling van ervaringen
Het uitwisselen van ervaringen gebeurde in eerste instantie in werkgroepen met een
gemengde samenstelling (verschillende landen). Daarbij kwam al snel de zwakke
positie van I&C in een aantal vertegenwoordigde landen naar voren (met name
Hongarije, Polen en UK). Ook kwamen de sterke bedreigingen naar voren die op dit
moment de positie van werknemers en vakbonden in een aantal landen lijken te gaan
aantasten (voorbeeld: recente ontwikkelingen in Spanje).

In een tweede sessie werden landenpresentaties gegeven door vertegenwoordigers uit
België, Duitsland, Italië, Nederland, UK en Zweden. Met uitzondering van de situatie in
UK werd de situatie in deze landen door de aanwezige vertegenwoordigers beschouwd
als een op de situatie in het desbetreffende land (geschiedenis, cultuur,
vakbondsaanwezigheid, etc.) toegesneden situatie, die inpasbaar is in de situatie die
is ontstaan door het invoeren van EWC’s en SE WC’s. Voor de landen waar pas vrij
recent een verplichting is ontstaan om de medewerkers te betrekken d.m.v. I&C’s, is
er nauwelijks of geen sprake van geschiedenis en cultuur op het vlak van worker-
particpation en is in het algemeen de organisatiegraad bij de vakbonden zodanig
gering, dat er niet veel kracht ontwikkeld kan worden om tot een werkbare vorm van
worker-participation te komen. In het kader van de ontwikkeling van Europa en een
Europese aanpakvoor een sociaal beleid en de aanwezigheid van EWC’s in de meeste
grote bedrijven, bestaat er in deze landen echter wel een sterke behoefte om te
komen tot een serieuze vorm van worker-participation. Daarbij kunnen/moeten zowel
de nationale vakbonden als de internationale vakbondsorganisaties een rol spelen.

Health and Safety
Over dit onderwerp werd een presentatie gegeven door prof. David Walters van de
Cardiff University. Uit onderzoek is gebleken,dat de betrokkenheid van werknemers bij
het beleid op het gebied van health and safety in de ondernemingen meestal tot
goede resultaten leidt, zowel voor de werknemers als voor de werkgever.

In de laatste jaren ziet hij ook steeds meer een betrokkenheid van EWC’s ontstaan bij
dit onderwerp. Voor de bespreking van de resultaten daarvan maakte hij gebruik van
een onderzoek dat prof. Jeremy Waddington verricht naar het functioneren van EWC’s
(en waarvan de eerste resultaten zijn bekend gemaakt tijdens een training seminar
dat UNI Europa van 1 tot en met 3 februari 2012 in Wenen heeft georganiseerd voor
(UNI-)coördinatoren voor EWC’s (coördinatoren vanuit de landelijke vakbonden)). Uit
dat onderzoek komt naar voren dat op het Europese niveau de informatie en
consultatie over onderwerpen m.b.t. health and safety nog behoorlijk wat te wensen
overlaat. Ook lijken EWC’s geen sterke behoefte te hebben aan training op dit gebied.
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Ervaringen van een (Engelse) werkgever
Dit betrof de ervaringen van een jonge werkgever, afkomstig van het bedrijf Polestar.
De ervaringen hadden betrekking op een I&C in UK. Deze werkgever zegt dat hij het
belangrijk vindt dat er een dialoog met (vertegenwoordigers van) de werknemers
ontstaat. Zijn ervaring daarbij is tot nu toe dat er vaak sprake is van
éénrichtingverkeer (informatie van werkgever naar werknemers) en dat de
vertegenwoordigers moeten leren om in dialoog te gaan met de werkgever. Wat hij
precies bedoelde met een dialoog, kwam niet goed uit de verf. Ook op het aspect
“consultatie” en de ervaringen daarmee ging hij nauwelijks in. Na zijn korte inleiding
ontstond een uitvoerige discussie. De perceptie van de deelnemers van wat de
werkgever vertelde over zijn ervaringen verschilde behoorlijk (van “Ik wou dat het bij
ons zo was” tot “deze werkgever gebruikt de I&C als een tool of management en is
niet bereid om werkelijk te luisteren naar geluiden van de werkvloer”).

Ontwikkeling van vakbonds strategieën en de rol van UNI Europa daarbij
Over dit onderwerp hield Nicola Konstantinou van UNI Graphical een korte inleiding.
Op basis van UNI prioriteiten, die regelmatig worden bijgesteld, heeft hij o.m. de
volgende mogelijkheden vermeld m.b.t. de ondersteuning van I&C’s en EWC’s:

training faciliteiten;
lobby op verschillende niveaus;
monitoren en onderzoeken van relevante Europese richtlijnen, de daaruit
voortvloeiende wet- en regelgeving en de ervaringen die daarmee worden
opgedaan;
dialoog met werkgevers (ook op Europees niveau);
het opbouwen van netwerken van vakbondsmensen in de bedrijven;
aanleveren van modellen, formats, etc. voor de praktijk.

In werkgroep besprekingen kwamen vervolgens o.m. de volgende aandachtspunten
naar voren:

training over verschillende aspecten van I&C en EWC is belangrijk en moet
gegeven worden door de vakbonden;
er moet veel aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om ervaringen
met elkaar uit te wisselen;
in de I&C’s is het vaak de werkgever die de agenda bepaalt. De werknemers
vertegenwoordigers moeten daar zelf een grotere rol in krijgen (en nemen);
het is belangrijk dat er communicatie op gang komt in twee richtingen
(dialoog?);
er moeten voor I&C’s en EWC’s betere mogelijkheden komen om zaken bekend
te maken en te publiceren;
het opleggen van geheimhouding is bij veel bedrijven een groot probleem;
bij voorkeur moet er worden gestreefd naar een positieve atmosfeer en
samenwerking tussen werkgever en werknemers vertegenwoordigers;
successen moeten gevierd worden;
ervaringen vastleggen in databases;
gebruik maken van moderne communicatie methodes.
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Link tussen I&C en EWC/SE WC
Omdat in veel internationale/Europese bedrijven besluitvorming over belangrijke
veranderingen niet plaatsvindt op het nationale niveau, maar op het
internationale/Europese niveau, wordt het belangrijk geacht dat er een goede
samenhang ontstaat tussen de EWC’s/SE WC’s enerzijds en de vertegenwoordigende
organen op landniveau (I&C’s, WC’s, etc.) anderzijds. Doordat in een aantal landen de
I&C’s nog nauwelijks tot ontwikkeling zijn gekomen, worden grote problemen
geconstateerd m.b.t. de gewenste samenhang.

Daarom is het belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan de verdere
ontwikkeling van worker-participation op landniveau in de hele EU. Voor de EWC’s was
de boog tussen eerste directive (94/95/EG) en de tweede (recast) directive
(2009/38/EG) erg groot (15 jaar). Het wordt niet wenselijk geacht dat de regelgeving
voor informatie & consultatie op landniveau zich met dezelfde traagheid ontwikkeld.
Zeker niet na de invoering van de vernieuwde wet- en regelgeving voor Europese
ondernemingsraden in 2011, waarin de link tussen de niveaus nadrukkelijk aandacht
krijgt en om afspraken op bedrijfsniveau vraagt.

Wat het ontwikkelen van de beoogde link tussen de niveaus verder bemoeilijkt, is de
politieke en economische situatie in een aantal landen (bijv. Spanje), waar
(ultra?)rechtse politiek lijkt te leiden tot een achteruitgang van werknemers- en
vakbondsrechten. Alleen wanneer werknemers in de bedrijven en de nationale en
internationale vakbonden goed samenwerken en bereid zijn hiervoor actie te voeren,
lijkt het mogelijk om een ontwikkeling in positieve richting mogelijk te maken.



5

Samenvatting en conclusies
worker-participation op landniveau is in een aantal Europese landen goed
ontwikkeld met een op de lokale situatie toegespitste verdeling tussen
vakbonden en (gekozen) werknemers vertegenwoordigers;
in een groter aantal landen is op basis van de EU-regelgeving enige
ontwikkeling op gang gekomen om werknemers te betrekken bij de problemen
van de bedrijven die opgelost moeten worden, maar in de praktijk is hiervan in
de meeste van deze landen nog weinig terecht gekomen;
werkgevers in deze landen verzetten zich tegen deze ontwikkelingen (in
sommige landen daarbij ondersteund door de regerende politiek) of proberen
de ingestelde organen te gebruiken als tools of management en lijken daarbij
gebruik te maken van de methode “repressieve tolerantie” (inkapselen);
Europese ondernemingsraden lijken een belangrijke rol te (kunnen) gaan spelen
in de samenhang tussen wat er gebeurt op landniveau en op
internationaal/Europees niveau;
“health and safety” is een gebied dat in deze tijd van ontslagen en
achteruitgang van arbeidsvoorwaarden voor veel werknemers niet de hoogste
prioriteit heeft, zeker niet op het Europese vlak, maar moet wel permanent
onder de aandacht blijven;
nationale vakbonden en internationale vakbondsorganisaties (zoals UNI)
kunnen op verschillende gebieden ondersteuning bieden, maar moeten daarbij
ook duidelijk zichtbaar maken wat de mogelijkheden zijn;
verbetering van de (EU) richtlijn voor informatie & consultatie in de EU-landen
is dringend gewenst en moet niet te lang op zich laten wachten;
ontwikkelingen vanuit de politiek in een aantal landen om de rechten van
werknemers en vakbonden te verminderen, zijn een zorgelijke ontwikkeling en
dienen veel aandacht te krijgen. Om met de woorden van de voorzitter van de
conferentie (Steve Sibbald) te spreken: Vakbondsmensen beschouwen zich als
intelligente en verlichte mensen. Als zij het niet voor elkaar krijgen om een
ontwikkeling in de juiste richting te krijgen, krijgt niemand het voor elkaar!
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