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Maak je vergaderingen
succesvoller



Sinds 1994 hebben werk-
nemers van multinationals 
recht op informatie en raad-
pleging op Europees niveau. 
In 2001 werd nog een extra 
dimensie toegevoegd met 
medezeggenschapsrechten 
in ondernemingen die het 
statuut van de Europese 
Vennootschap (SE) hebben 
aangenomen.

Vandaag de dag zijn zo’n 
20.000 werknemersverte-
genwoordigers lid van een 
Europese Ondernemings-
raad of een Vertegenwoor-
digingsorgaan van een 
SE. Ze nemen deel aan 
minstens één vergadering 
per jaar waar ze informatie 
moeten krijgen over alle 
kwesties die betrekking 
hebben op de groep als 
geheel of op minstens twee 
dochterondernemingen in 
verschillende Lidstaten. Ze 
moeten op een passend 
tijdstip worden ingelicht, 
op een wijze en met een 
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inhoud die hen in staat 
stelt om een grondig oor-
deel te vormen over de 
eventuele gevolgen en een 
advies uit te brengen waar-
mee rekening kan worden 
gehouden bij het besluitvor-
mingsproces.

Deze werknemersrechten 
zijn stevig verankerd in 
verschillende Europese 
Richtlijnen en de omzet-
ting daarvan in nationale 
wetgeving. Er worden mil-
joenen euro’s en tiendui-
zenden werkdagen geïnves-
teerd in de organisatie van 
regelmatige vergaderingen 
en toch is een grote meer-
derheid eerder ontevreden 
met de resultaten van al 

deze inspanningen. De 
klachten komen niet enkel 
van de kant van de werkne-
mers, ook bij het manage-
ment hoor je nogal wat 
misnoegen.

Met dit boekje willen we 
een antwoord bieden op 
deze bezorgdheden door 
middel van enkele prakti-
sche tips over hoe een Euro-
pese vergadering nuttiger, 
efficiënter en succesvoller 
kan worden gemaakt.



1. Voor de vergadering
Het lijkt wel een cliché, maar het is toch o zo 
waar: een succesvolle vergadering begint met 
een grondige voorbereiding. Het succes van de 
betrokkenheid van de Europese werknemers 
wordt niet afgemeten aan de lengte of de 
inhoud van de jaarlijkse vergadering, maar 
hangt volledig af van wat er werd gedaan 
gedurende die andere 360+ dagen van het jaar.

tip 1 denk Europees!
Het recht op informatie en raadpleging is in 
sommige landen erg sterk, maar in andere 
bijna onbestaande. Dit zorgt voor een 
wanverhouding, zeker als je enkel op je eigen 
veld blijft spelen. Probeer verder te kijken dan 
je nationale horizon, denk aan wat je collega’s 
in andere landen zou kunnen interesseren en 
deel wat je hebt. Als je alle stukjes samen legt, 
is er veel kans dat je een indruk krijgt van het 
Europese plaatje dat erachter steekt.

tip 2 hou ogen en oren wijd open!
Plaatselijke ondernemingsraden of 
vakbondsdelegaties zouden de eerste 
informatiebron moeten zijn, maar er zijn 
andere mogelijkheden. Spreek met je collega’s 
en met werknemersvertegenwoordigers van 
andere ondernemingen in jouw sector, neem 
deel aan vakbondsvergaderingen, lees kranten, 
kijk naar economische reportages op tv. Vergeet 
ook internet niet: typ af en toe eens de naam 
van jouw onderneming in een zoekmachine en 
je hebt veel kans om nieuws te vinden waarvan 
je nog niet op de hoogte was.

tip 3 communiceer!
Communicatie is de olie die de motor van de 
Europese Ondernemingsraad laat draaien. Een 
structurele benadering zou erin kunnen bestaan 
om een communicatienetwerk op te zetten met 
het Beperkt Comité als een spin in het midden 
van het web om alle communicatiestromen 
te coördineren. Maar het kan ook spontaan. 
Iedereen hoort graag een kort "hoe gaat het?" of 

"gelukkige verjaardag!". Het verstevigt de band 
tussen de vertegenwoordigers uit verschillende 
landen. Spreken jullie niet dezelfde taal? 
Gebruik een (online) woordenboek of vraag 
hulp aan iemand die de taal wel kent. Houd de 
communicatielijnen in ieder geval 365 dagen 
per jaar open.

2. De agenda bepalen
"Onze vergaderingen zijn altijd het-
zelfde: de ene nutteloze hightech 
presentatie na de andere en dan snel 
terug naar de luchthaven."

tip 1 kijk wat er in je overeenkomst
staat en maak er gebruik van!
Wie is verantwoordelijk voor het opstellen 
van de agenda? Welke onderwerpen worden 
uitdrukkelijk vermeld? Hoeveel tijd heb je voor 
de informatie- en raadplegingsprocedure? Je 
overeenkomst is het belangrijkste document; ze 
werd onderhandeld met en ondertekend door je 
management. Gebruik ze! Als je onderwerpen 



voor de agenda kan voorstellen, laat die kans 
dan niet schieten. Als je alle documenten twee 
weken voor de vergadering moet ontvangen, 
zorg dan dat die deadline wordt nageleefd. 
Staan er in jouw overeenkomst geen dergelijke 
rechten? Probeer de zaken dan in de praktijk te 
verbeteren, toon je interesse en geef nooit op.

tip 2 wees selectief!
Een agenda met twintig onderwerpen en geen 
tijd voor discussie is nutteloos. Het is beter 
om slechts vijf onderwerpen te hebben met 
voldoende tijd voor vragen en antwoorden. 
Als je alle documenten ontvangt voor de 
vergadering is een uitgebreide presentatie niet 
nodig. Als je een lange lijst van onderwerpen 
hebt, bepaal je beter je prioriteiten. Vraag jezelf 
af wat echt belangrijk is, wat het "top item" is. 
Wat moet je zeker weten? Vermijd te algemene 
vragen omdat je dan misschien niet het 
antwoord krijgt dat je wilt. Wees nauwkeurig, 
concreet en goed voorbereid.

tip 3 wees proactief!
Als je een transnationaal project hebt 
ontdekt,wacht dan niet tot je management dat 
op de agenda zet. Als binnen een korte termijn 
iets gelijkaardigs gebeurt in twee landen is de 
kans groot dat er een Europese strategie achter 
zit. Vergeet niet dat "mogelijke gevolgen" 
niet noodzakelijk betekent dat er negatieve 
consequenties moeten zijn voor beide landen. 
Het kan negatief zijn voor het ene en positief 
voor het andere. Als je enige invloed wil 
hebben op de besluitvorming, moet je ervoor 
zorgen dat het onderwerp zo snel mogelijk op 
de agenda komt.

3. Voorbereiding 
en uitvoering

"Onze vergaderingen waren eerst 
nogal chaotisch, maar sinds we 
hebben afgesproken wie welke vragen 
stelt en we op de voorbereidende 
vergadering een gemeenschappelijk 
standpunt proberen te bereiken, gaat 
het veel beter."

Gedurende het jaar heb je goed 
gecommuniceerd en de agenda werd 
gezamenlijk voorbereid; nu moet je ervoor 
zorgen dat de vergadering zelf vlot verloopt. 
Het is de verantwoordelijkheid van elk 
afzonderlijk lid om alle documenten die 
vooraf werden bezorgd, kritisch te lezen. Op 
de voorbereidende vergadering moet een lijst 
worden gemaakt van eventueel bijkomende 
vragen, kan bekeken worden welke informatie 
nog ontbreekt en kunnen woordvoerders 
worden aangeduid. Ideaal is om ook een 
nabespreking te houden, zodat je nieuwe 
elementen kan evalueren en een officieel 
advies kan worden opgesteld. Vraag hulp aan 
deskundigen en vakbondscoördinators.

tip 1 spreek met één stem!
Verdeel en heers: de oude Romeinen kenden 
dit principe al, en ook vandaag blijft het van 
toepassing. Als je wilt dat de stem van de 
werknemer gehoord wordt, zorg je best dat 
zo vaak mogelijk een gezamenlijk standpunt 
wordt ingenomen en één of een beperkt 
aantal vertegenwoordigers aangeduid worden 
die deze mening in de vergadering naar 
voor brengen. Vermijd intern gekibbel in 
aanwezigheid van het management! Vraag 
indien nodig een onderbreking om enkele 
interne twistpunten op te lossen vooraleer de 
vergadering verder te zetten.

tip 2 claim je recht om geraadpleegd
te worden!
Wacht niet tot het management vriendelijk 
jouw advies komt vragen voor een bepaald 
project. Zelfs als ze er niet naar vragen, heb 







je het recht om je mening te geven over 
elke beoogde maatregel. Bovendien moet 
met dat advies rekening worden gehouden. 
Neem echter de tijd om je standpunt voor te 
bereiden en zorg ervoor dat het ten minste 
wordt gesteund door een meerderheid van 
de vertegenwoordigers. Zeg niet gewoon 
'ja' of 'nee', maar zoek stevige argumenten 
en stel alternatieven voor. Deskundigen en 
vakbondscoördinators kunnen je hierbij helpen.

4. De nazorg
"Sommige collega’s denken dat ik 
enkel naar die vergaderingen ga voor 
het fijne diner en om boeiende steden 
te bezoeken. Ze zijn altijd verbaasd 
dat we kwesties bespreken die 
werkelijk betrekking hebben op hun 
eigen werk."

Zodra de plenaire vergadering is afgesloten, 
begint de voorbereiding van de volgende. Voor 
een succesvolle transnationale dialoog moeten 
voortdurend inspanningen worden geleverd. 
Het is een gedeelde verantwoordelijkheid 
van alle leden om te zorgen voor een correcte 
opvolging van wat werd besproken. Een 
Europees mandaat is immers geen erefunctie 
of een soort sociaal toerisme. Je bent er om de 
belangen van je collega’s te vertegenwoordigen. 
Het is je plicht om hen en de vakbond waarbij 
je bent aangesloten in te lichten over de inhoud 
en het resultaat van de vergaderingen.

tip 1 smeed het ijzer als het heet is!
Werden alle punten op de agenda besproken? 
Zijn alle vragen beantwoord? Als er nog kwesties 
onopgelost zijn, kun je werkgroepen oprichten 

die worden bijgestaan door deskundigen om 
dieper op de materie in te gaan. Betreft het een 
dringend of omvangrijk project? Aarzel dan niet 
om een buitengewone vergadering aan te vragen. 
Alle partijen zijn gebaat bij een diepgaande, 
volledige en eerlijke dialoog die ondersteund 
wordt met de nodige middelen.

tip 2 wees zichtbaar op de werkplek!
Het is belangrijk om contact te houden met de 
collega’s die je vertegenwoordigt. Je raadpleegt 
ze best voor elke vergadering en nadien moet 
je ze correct informeren. Dit kan gebeuren 
via verschillende kanalen: een gezamenlijke 
publicatie, nationale pamfletten, een speciale 
intranet webpagina of zelfs het organiseren 
van personeelsvergaderingen. Om toegang te 
hebben tot alle sites en opdat alle leden in elk 
land de nodige tijd zouden hebben om hun 
taken uit te voeren, is het best om hierover een 
akkoord op Europees niveau na te streven.

5. Horen, zien en 
zwijgen: de kwestie 
van vertrouwelijkheid
Als het management weigert een bepaald punt 
op de agenda te zetten, laat het daar dan niet 
bij. Zoek argumenten waarom het belangrijk 
is om de kwestie te bespreken of integreer 
het in een ander, ruimer onderwerp. Maar 



wat als je de informatie wel krijgt, maar die 
moet beschouwen als vertrouwelijk? Hoewel 
het eerder onwaarschijnlijk is dat je uiterst 
gevoelige feiten en cijfers zult krijgen, kan het 
nuttig zijn om dat label van vertrouwelijkheid 
te aanvaarden. Je krijgt de kans om al in een 
vroeg stadium betrokken te geraken en om 
reële invloed te verwerven. Bovendien helpt 
het om vertrouwen te winnen. Aanvaard het 
echter niet tot je een antwoord hebt op vier 
essentiële vragen.

vraag 1 waarom?
Vertrouwelijkheid mag nooit worden gebruikt 
om de werknemersvertegenwoordigers het 
stilzwijgen op te leggen. Er moeten objectieve 
criteria zijn waarom iets geheim moet blijven. 
Zou het de onderneming schaden als het 
openbaar werd? Brengt het een commercieel 
akkoord in gevaar?

vraag 2 wie?
De informatie mag nooit worden beperkt 
tot de mensen die toevallig deelnemen aan 
de vergadering. Wie mag er nog bij worden 
betrokken: de plaatsvervangers, deskundigen, 
personeelsleden die de gevolgen moeten 
ondergaan, vakbondsfunctionarissen, 
plaatselijke vertegenwoordigers, enz.?

vraag 3 wat?
Het moet heel duidelijk zijn welke informatie 
precies moet worden beschouwd als 
vertrouwelijk. Als je een heel pak documenten 
krijgt, is het moeilijk te geloven dat alles 
vertrouwelijk is.

vraag 4 hoe lang?
Niets blijft eeuwig geheim en vaak lekt iets 
eerder uit via het management dan via de 
werknemers. Probeer een tijdsbestek af te 
spreken tijdens hetwelke de vertrouwelijkheid 
wordt gewaarborgd, maar zorg er vooral voor 
dat je al een vroeg stadium wordt betrokken.

6. Je staat er 
niet alleen voor

"Mijn vakbond organiseert 
jaarlijks speciale vergaderingen en 
opleidingen. Dat helpt me echt om 
me sterker te voelen als een Europese 
vertegenwoordiger."

Voel je je verloren? Op zoek naar inspiratie? 
Heb je steun nodig bij een zeer ingewikkelde 
situatie in je bedrijf? Wanhoop niet, er 
is altijd hulp beschikbaar. Een Europees 
werknemersorgaan maakt immers deel uit 
van een uitgebreid netwerk van mensen en 
organisaties die de vereiste bijstand kunnen 
bieden en die je kunnen helpen om succes te 
boeken. Om het eenvoudig te houden kunnen 
we ze in drie niveaus opgedelen.

niveau 1 de interne cirkel
Kijk om je heen. Spreek met je collega’s 
uit andere landen. Vergeet niet om de 
plaatsvervangers op de hoogte te houden. Het 
Beperkt Comité, voorzitter en/of secretaris 
zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van 
de activiteiten tussen de vergaderingen door. 
Verzeker ook een permanente uitwisseling met 
werknemersvertegenwoordigers in de raad 
van toezicht, raad van bestuur of raad van 
Commissarissen waar deze bestaan.



niveau 2 de contactcirkel
Europese Vakbondsfederaties kunnen 
helpen door het aanstellen van coördinators. 
Veel lokale vakbonden organiseren 
vergaderingen en opleidingen voor hun 
Europese afgevaardigden. Het is je taak om de 
plaatselijke werknemersvertegenwoordigers en 
het personeel in het algemeen te informeren 
over je werk. In ruil kunnen zij een interessante 
informatiebron zijn voor toekomstige Europese 
discussies. Een grondige voorbereiding in eigen 
land kan nuttig zijn om transnationale kwesties 
vanuit een andere hoek te bekijken.

niveau 3 de steuncirkel 
Deskundigen kunnen je helpen bij de 
analyse van financiële gegevens, het 
begrijpen van de strategie van de groep en 
zelfs bij de ontwikkeling van alternatieve 
projecten. De Europese Vakbondsfederaties 
organiseren conferenties en studiedagen. 
Het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) en 
andere organisaties die aan de kant van de 
werknemers staan bieden opleidingen op maat 
aan, stellen specifieke kennis ter beschikking 
en ontwikkelen aangepaste materialen. Heel 
wat achtergrondinformatie kan worden 
gevonden op websites zoals www.worker-
participation.eu en www.ewcdb.eu. Tot slot 
kan de uitwisseling van goede praktijken met 
vertegenwoordigers van andere multinationals 
heel wat kennis opleveren.

7. Het goede voorbeeld
Een degelijke overeenkomst lost niet alle 
problemen op. Het is ook geen waarborg 
voor een gesmeerd lopende Europese 
werknemersvertegenwoordiging. Het levert 
echter wel een stevige fundering waarop 
een efficiënte, doeltreffende, nuttige en 
succesvolle praktijk kan worden gebouwd. 
Onderhandelingen zijn altijd een kwestie 
van geven en nemen, van het zoeken naar 
compromissen die aanvaardbaar zijn voor alle 
partijen. Hoewel dit meestal een ingewikkeld 
en lastig proces is, kan het resultaat erg 
lonend zijn. Deze laatste reeks tips omvat een 
selectie van "best practice" artikelen die echt 
kunnen helpen om je Europese vergaderingen 
succesvoller te maken.

voorbeeld 1 ABB Employees Council
Europe, 27.03.2001

"De leden moeten tussen vergaderingen door 
informatie uitwisselen. De belangrijkste 
communicatiemiddelen zijn Lotus Notes, 
e-mail, telefoon en fax. De leden moeten 
zich verzekeren van bijstand voor vertaling 
binnen hun onderneming voor het geval een 
fax of memo in het Engels wordt ontvangen. 
De leden moeten binnen hun nationale 
vertegenwoordigingsorganen verslag uitbrengen 
over de kwesties die werden besproken in ABB 
ECE vergaderingen en suggesties en reacties aan 
de ABB ECE doorgeven."



voorbeeld 2 AXA Group European
Works Council, 6.10.2005

"Het management gaat akkoord met het tijdig 
leveren van alle documenten, zodat de GEWC 
leden tijd hebben om binnen een redelijke 
termijn opmerkingen te maken of vragen te 
stellen."

voorbeeld 3 GdF Suez Europese
Ondernemingsraad, 6.05.2009

"Ter bevordering van een goede sociale 
dialoog worden permanente werkgroepen 
samengesteld. Deze werkgroepen hebben 
tot doel de informatie, de raadpleging en 
het sociaal overleg te versterken en een 
diepgaander analyse van kwesties die specifiek 
gerelateerd zijn aan een bepaalde sector van 
activiteitenmogelijk te maken, in het bijzonder 
met betrekking tot de strategie en dit vanuit 
een sociaal (arbeidsvoorwaarden, veiligheid 
en gezondheid), economisch en financieel 
standpunt. Er zijn twee vergaderingen per jaar 
voorzien. De vergaderingen van de werkgroepen 
worden voorafgegaan door een voorbereidende 
vergadering en gevolgd door een nabespreking, 
die in het bijzonder tot doel zal hebben een 
verslag op te stellen dat bestemd is voor de EOR."

voorbeeld 4 Barclays Groep Europees
Forum, 29.05.2002

"De leden van het BGEF zullen verantwoordelijk 
zijn voor het vertegenwoordigen van de 
standpunten van hun respectievelijke 
achterban. Bovendien zijn ze verantwoordelijk 
voor het verzamelen van de standpunten van 
hun collega’s en moeten ze contact houden met 
de relevante nationale ondernemingsraden."

voorbeeld 5 Tyco International
Europese Ondernemingsraad, 
22.02.2007

"De werknemersvertegenwoordigers en de 
plaatsvervangers moeten voor de uitoefening 
van hun functie toegang hebben tot telefoon, 
fax, e-mail, computer en een fotokopieertoestel. 
Waar dat niet mogelijk is, zal het lokale 
management met deze vertegenwoordigers 
samenwerken om de toegang gedurende de 
arbeidstijd mogelijk te maken."

voorbeeld 6 American Standard
Companies Europese 
Ondernemingsraad, 8.03.2005

"Het management kan vertrouwelijkheid 
opleggen als er gegronde redenen zijn om dat te 
doen. In dat geval moet zo snel mogelijk en in 
elk geval voordat de kwestie wordt behandeld 
een verklaring worden opgesteld, waarin 
wordt aangegeven waarom vertrouwelijkheid 
noodzakelijk is, welke schriftelijke of 
mondelinge informatie bedoeld wordt, voor 
hoelang dit van toepassing is en of er mensen 
zijn ten opzichte van wie die vertrouwelijkheid 
niet moet behouden blijven."

voorbeeld 7 Electrolux Europese
Ondernemingsraad, 7.11.2006

"Leden van de EOR kunnen hun standpunten, 
vragen of opmerkingen over de voorgestelde 
agenda en bijzondere onderwerpen die zij 
willen behandelen doorgeven. Als een land 
meer dan één vertegenwoordiger heeft, mogen 
die vertegenwoordigers gedurende minstens 
3 uur de voorlopige agenda samen bespreken. 
Er kan een gelijkaardige procedure worden 
gebruikt voor gegroepeerde landen."
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