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Weten wat er
op het spel staat

DE VERGRIJZING VAN DE BEROEPSBEVOLKING is zowel in de bouwnijverheid als de hout-

industrie merkbaar. In de bouw- en bouwmaterialensector in de EU is het aandeel van
volwassenen van 25 tot 49 jaar gedaald van
65,3 % in 2008 tot 61,8 % in 2015. In dezelfde periode is het percentage werknemers van 50 tot
64 jaar gestegen van 22,2 % naar 28 %. Bovendien is het aantal jonge werknemers van 15 tot
24 jaar gedaald van 11 % in 2008 tot 7,8 % in 2015,
terwijl het aantal werknemers van 65 jaar en
ouder met 0,9 procentpunten is toegenomen.1
In de hout- en meubelsector is het aandeel van
de werknemers tussen 25 en 39 jaar gedaald
van 45 % in 2005 naar 38 % in 2014. Het aandeel
van de werknemers ouder dan 55 jaar is gestegen van 9 % in 2005 tot 15 % in 2014.²
Redenen voor deze trends zijn onder meer een
herconfiguratie van de leeftijdsstructuur als
gevolg van de economische neergang, generatie-effecten en de ontoereikende aantrekkelijkheid van deze sectoren voor jonge werknemers.
HET AANDEEL VAN VROUWEN IN DE BOUWSECTOR is tussen 2008 en 2015 licht gestegen

van 15,1 % tot 16,5 %. Over het geheel genomen worden deze sectoren gedomineerd door
mannen (83,5 % in 2015). Tot de landen met het
hoogste aandeel vrouwen in hun beroepsbevolking in de bouwsector in 2018 behoren Luxemburg (16,4  %), Duitsland (13,5 %), Oostenrijk

(13,2 %) en het Verenigd Koninkrijk (12,4 %),
terwijl de laagste percentages worden aangetroffen in Griekenland (6 %), Ierland (5,5 %) en
Roemenië (6,4 %).3 Vrouwelijke werknemers zijn
grotendeels geconcentreerd in administratieve,
technische en secretariaatsfuncties.4
Het aandeel van de vrouwen in de Europese
houtindustrie is tussen 2009 en 2018 gedaald
van 20,5 % tot 19,8 %, waardoor het aandeel van
mannen in die sector is toegenomen.5
De belemmeringen voor genderinclusiviteit
worden voornamelijk toegeschreven aan de
aanwervingspraktijken en de arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden.
Dit zijn de belangrijkste uitdagingen voor de
sociale partners in de betrokken sectoren:
• GEZOND EN ACTIEF OUDER WORDEN, van

de aanpassing van de arbeidsorganisatie en
-praktijken tot de aanpak van chronische
ziekten (d.w.z. hart- en vaatziekten, kanker,
chronische aandoeningen van de luchtwegen
en diabetes)6 en de daaropvolgende re-integratie na langere afwezigheid;
• INDIENSTNEMING VAN VROUWEN EN JONGEREN, die nog steeds negatief wordt beïnvloed door de slechte reputatie van de sectoren, die vaak te wijten is aan hun ouderwetse
imago. Werk in de bouw wordt vaak omschreven als "vuil, moeilijk en gevaarlijk".7

1 Europese Waarnemingspost voor de bouwsector van de Europese Commissie (april 2017), Improving the human capital basis
[Verbetering van de basis van het menselijk kapitaal].
2 CEI-Bois, Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (2014), Demographic changes in the woodworking industry
[Demografische veranderingen in de houtindustrie].
3 Europese Waarnemingspost voor de bouwsector van de Europese Commissie (april 2017), Improving the human capital basis
[Verbetering van de basis van het menselijk kapitaal].
4 Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders, Europees Verbond van het Bouwbedrijf (februari 2019),
Inclusive vocational education and training for low energy constructions, VET4LEC Final report
[Inclusief beroepsonderwijs en -opleiding voor energiezuinige constructies, eindverslag VET4LEC].
5 Eurostat (for_emp_lfs).
6 Wereldgezondheidsorganisatie (2018), Non-communicable diseases [Niet-overdraagbare ziekten].
7 IAO (2001), The construction industry in the twenty-first century: Its image, employment prospects and skill requirements
[De bouwsector in de eenentwintigste eeuw: Zijn imago, werkgelegenheidsperspectieven en vaardigheidseisen].
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Doelgerichte praktijken toepassen
De vergrijzing en de gevolgen daarvan in multinationale ondernemingen worden nog steeds
nauwelijks besproken in de Europese Ondernemingsraden (EOR's). De werkgelegenheids
situatie en -vooruitzichten zijn onderwerpen van informatie en raadpleging in 67 % van de
EOR-overeenkomsten8, maar de demografische samenstelling van het personeel wordt vaak
buiten beschouwing gelaten. Non-discriminatie en gelijke kansen voor werknemers, ongeacht
hun geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele
geaardheid, worden slechts in 12 % van de EOR-overeenkomsten9 vermeld. De gevolgen van
de demografische veranderingen in de Europese landen zijn vrij homogeen. Zo moeten de
integratie van jongeren en vrouwen in de betrokken sectoren en de ontwikkeling en uitvoering
van een beleid inzake actief ouder worden op de werkplek thematische bevoegdheden van de
EOR's worden.

Voor Europese Ondernemingsraden die het initiatief willen nemen tot een dialoog hierover
met het hoofdbestuur kunnen de volgende stappen nuttig zijn:
In de EOR-overeenkomsten clausules laten opnemen die de met demografische
veranderingen verband houdende aspecten permanent op de agenda van de EORvergaderingen plaatsen.



 Informatie en

raadpleging over
demografische
kwesties in
EOR-overeenkomsten

DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN EN
GELIJKE KANSEN zijn onderworpen aan zowel
informatie- als raadplegingsprocedures.

In de EOR-overeenkomst van Peab van 2008 zijn
een gelijkekansenbeleid en een personeelsbeleid
opgenomen als onderwerpen voor informatie en
overleg.
In de EOR-overeenkomst van Bonduelle (voedingssector) van 2017 worden het personeelsbeleid en het beleid inzake maatschappelijk verant-

 Vragen

aan het hoofdbestuur over
demografische
kwesties

woord ondernemen genoemd als onderwerpen
voor informatie en raadpleging. Dit omvat de vergrijzing van het personeel, de inclusie van nieuwe
talenten, de integratie van mensen met een
handicap, diversiteit en gelijke kansen. Bovendien wordt in de overeenkomst bepaald dat een
specifiek onderwerp, binnen de bredere thema's
van demografie en non-discriminatie, tijdens de
plenaire vergadering zal worden besproken om
de beste praktijken tussen werknemers uit verschillende landen uit te wisselen.

EEN LIJST VAN ESSENTIËLE INFORMATIE

die de EOR-leden moeten ontvangen over de
werkgelegenheidssituatie en het werkgelegenheidsbeleid wordt door EFFAT10 verstrekt:
• Arbeidscijfers en vergelijking met de afgelopen
jaren (totaal, per land, per gendergroep, per
leeftijd);
• Jeugdwerkgelegenheid: Wat is de onderneming bereid te doen om de betrokkenheid van

•
•

jongeren te verbeteren? Bestaat er een navenant beleid?
Gendergelijkheid: Wat is het beleid van de onderneming in dit verband?
Chronische ziekten: Is de onderneming gevoelig voor deze kwestie? Zijn er gevallen geweest
van werknemers die getroffen zijn door chronische ziekten? Hoe zijn ze behandeld? Bestaat
er een navenant beleid?

8

Europees Vakbondsinstituut (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015 [Europese ondernemingsraden en SE-ondernemingsraden in 2015].

9

Ibidem.

10 Europese Federatie van Vakbonden in de voedingsnijverheid, de landbouw, het toerisme en aanverwante sectoren (2016), Enhancing EFFAT's role in
European Works Councils and transnational companies [Vergroten van de rol van EFFAT in Europese Ondernemingsraden en transnationale ondernemingen].
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MET SPECIFIEKE VERWIJZING NAAR DE

•

JEUGDWERKGELEGENHEID:
•

•
•

•
•

•

•

Aantal of percentage jonge werknemers (jonger dan 29 jaar) dat in de onderneming of het
concern werkzaam is;
Soort contract van jonge werknemers en soort
beroep;
Loopbaanmogelijkheden voor jonge werknemers in de onderneming: jaarlijks aantal of
percentage jonge werknemers dat een overgang van een onzekere positie naar een vaste
baan meemaakt;
Hoe lang duren de leerling- of stageprogramma's? Worden ze betaald of niet?
Heeft de onderneming of het concern een
initiatief voor jeugdwerkgelegenheid genomen
om kansen te creëren voor jonge nieuwkomers
en om banen aantrekkelijker te maken? Indien
nee, waarom niet?
Is er een bijscholings- of begeleidingsprocedure via intergenerationele samenwerking voor
jonge werknemers in hun eerste baan?
Hoeveel jonge werknemers hebben de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan het door
de onderneming of het concern aangeboden
beroepsonderwijs en -opleiding? Waar ging die
over? Hoe lang?

•
•
•

•
•

•

•

•

WAT BETREFT DE GENDERGELIJKHEID:
•

•

•

•

•

•

Wat is het percentage vrouwelijke werknemers
in de onderneming? Welke schommelingen
vertoonde dit percentage de afgelopen twee
jaar?
Wat is het percentage vrouwelijke werknemers
in leidinggevende functies? Welke schommelingen vertoonde dit percentage de afgelopen
twee jaar?
Wat is het percentage vrouwelijke werknemers
in topmanagementposities (vanaf general manager)? Welke schommelingen vertoonde dit
percentage de afgelopen twee jaar?
Op welke leeftijd hebben vrouwen in de afgelopen twee jaar managementposities bereikt, in
vergelijking met mannen?
Wat zijn de percentages vrouwelijke stagiairs
en vrouwelijke managementstagiairs? Welke
schommelingen vertoonde dit percentage de
afgelopen twee jaar?
Biedt de onderneming of het concern deeltijdbanen aan in Europa? Zo ja, welk percentage van
de vrouwen en mannen gaat op dat aanbod in?

•

•

Wat zijn de percentages vrouwen en mannen
in managementposities bij HR?
Wat is het beleid van de onderneming inzake
gelijke kansen in Europa?
Zijn er schriftelijke regels of duidelijk omschreven actieplannen?
Wie is verantwoordelijk voor gelijke kansen
voor vrouwen en mannen in Europa? Welke
beslissingsbevoegdheid heeft deze persoon?
In welk bedrijf / welke vestigingen is er een
gelijkekansenfunctionaris?
Behandelt het hoofdbestuur regelmatig zaken
die betrekking hebben op gelijke kansen voor
vrouwen en mannen?
Welke interne voorzieningen zijn er in Europa
om een optimale balans tussen werk en privéleven te waarborgen? (Hier wordt verwezen
naar flexibele werktijden, bedrijfscrèches /
kinderopvang in bedrijven, gesprekken met
aanstaande moeders en vaders, bijscholing na
ouderschapsverlof, alsmede bepalingen die
verder gaan dan de wettelijke moederschapsregelingen, etc.);
Hoeveel heeft de onderneming in de afgelopen
twee jaar geïnvesteerd in de voortdurende
vorming van werknemers in Europa? Hoeveel
vrouwen en mannen hebben deelgenomen aan
programma's van voortdurende vorming?
Wat was het gemiddelde jaarloon van vrouwelijke werknemers in Europa in het huidige en
de voorgaande jaren? Hoe hebben deze lonen
zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld?
Welke mechanismen gebruikt de onderneming
om gelijke beloning te garanderen voor vrouwen en mannen die vergelijkbare taken uitvoeren? Zijn er duidelijke regels en voorschriften?
Zo ja, wat zijn die dan?
Stelt de onderneming regelmatig rapporten
op over deze onderwerpen? Zo ja, waar en hoe
vaak publiceren ze die rapporten?
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Hoe een optimaal evenwicht tussen werk
en privéleven in de hele onderneming bereiken?
Een zaak voor de EOR?

8

WAT DE WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN BETREFT, kunnen de EOR-leden voorstel-

len een transnationale campagne te ontwikkelen
voor de uitwisseling van best practices tussen
verschillende lokale vestigingen en voor alternerende opleidingen voor jongeren.
De British Woodworking Federation lanceerde de
campagne "Wow, I made that", die bedoeld is om
informatie, advies en begeleiding te geven aan
jonge mensen die belangstelling hebben voor
een beroepsloopbaan in de houtbewerking.
De TinoSana-groep (Italië) heeft in de hoofdvestiging een didactisch houtbewerkingslaboratorium
ingericht om leerlingen te ondersteunen bij hun
leeractiviteiten voordat ze aan het werk gaan.
VOOR OUDERE WERKNEMERS kunnen de
EOR-leden voorstellen om via collectieve onderhandelingen speciale regelingen in te voeren, zoals meer betaalde vakantiedagen, geen
verplichte overuren, geen verplichting om in
ploegendienst te werken, mogelijkheden om hun
arbeidstijd tot aan de pensionering te verminde-

ren, opleidingen en mentoring, zoals bijvoorbeeld
is overeengekomen door de Nederlandse en
Belgische sociale partners.11

 Voorstellen van

EOR-leden over
demografische
kwesties

VOOR VROUWEN DIE NA HUN ZWANGERSCHAPSVERLOF WEER AAN HET WERK
GAAN, kunnen de EOR-leden het idee opperen
om ze opleidingen te geven, zowel om hun vaardigheden te verbeteren als om gebruik te maken
van moederschapsgerelateerde competenties
voor de ontwikkeling van de organisatie.

Opleidingsmogelijkheden, taakaanpassingen en
regelingen voor het evenwicht tussen werk en
privéleven (bv. telewerk, verkorting van de arbeidstijd, meer betaalde verlofuren, enz.) moeten
ook worden aangeboden aan werknemers met
chronische ziekten, die van tijd tot tijd behandelingen moeten krijgen en speciale zorg nodig
hebben. Collega's en lijnmanagers moeten worden opgeleid, zodat zij open kunnen staan voor de
specifieke behoeften van de werknemers en een
geschikte en inclusieve omgeving voor iedereen
kunnen bieden.

In de EOR-overeenkomsten clausules laten opnemen over financiële, technische
en materiële middelen voor EOR-leden om de vergrijzing en de integratie van vrouwen
en jongeren aan te pakken.



VOOR EEN DOELTREFFENDE VOORLICHTING
EN RAADPLEGING zijn in veel EOR-overeen-

komsten technische, materiële en financiële middelen opgenomen waarover de EOR beschikt.
De EOR-leden moeten ten minste 30 dagen van
tevoren in kennis worden gesteld van de agenda
van de gewone vergaderingen, zodat zij kunnen
verzoeken om demografische kwesties in de
agenda op te nemen.
DE WERKGROEPEN binnen de EOR kunnen de
werkzaamheden van de plenaire vergaderingen
met betrekking tot de demografische veranderingen ondersteunen:

De EOR-overeenkomst van Engie voorziet in
tijdelijke en vier permanente werkgroepen die
zich bezighouden met strategische kwesties, thematische studies, arbeidsverhoudingen (werkgelegenheid, opleiding, mobiliteit, gelijkheid, diversiteit en sociale verslaglegging) en gezondheid
en veiligheid. Ze komen twee keer per jaar twee
dagen samen, plus extra vergaderingen. Externe
belanghebbenden kunnen worden uitgenodigd
(bv. werknemersvertegenwoordigers, competente
professionals, vertegenwoordigers van de EIF's).
Op basis van de verslagen van de werkgroep
beslist de EOR over specifieke kwesties die op de
agenda moeten worden geplaatst.

 Hoe bereid

je je voor op
EOR-vergaderingen?

11 CEI-Bois, Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (2014), Demographic changes in the woodworking industry
[Demografische veranderingen in de houtindustrie].
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Voor Europese Ondernemingsraden die de dialoog met het hoofdbestuur naar
een hoger niveau willen tillen, kan het nuttig zijn om de volgende zaken te doen:
De bevoegdheden van de leden van de Europese Ondernemingsraad uitbreiden tot de
ondertekening van specifieke overeenkomsten en het opstarten van transnationale projecten.



 EOR-

bevoegdheid
om te onderhandelen over
demografische
kwesties

4 % van de EOR's heeft de bevoegdheid om projecten te activeren en 3 % van de EOR's heeft de
bevoegdheid om te onderhandelen over transnationale aangelegenheden.12

De EOR houdt toezicht op de uitvoering van de
overeenkomst. Tijdens de jaarlijkse plenaire vergadering wordt een verslag gepresenteerd.

EOR's kunnen de thematiek van actief ouder
worden benaderen en het opnemen van jongeren
en vrouwen in specifieke gezamenlijke verklaringen, in plaats van in de overeenkomsten over de
oprichting van de EOR zelf.

LIJKHEID OP DE WERKVLOER VAN SUEZ

MET DE ONDERTEKENING VAN EEN SPECIFIEKE OVEREENKOMST kunnen de EOR's
bijdragen aan het opstarten en monitoren van
transnationale projecten die gerichte informatieen opleidingsactiviteiten omvatten, alsmede initiatieven op het gebied van gelijke kansen en het
evenwicht tussen werk en privéleven. Dit beleid
kan ook worden uitgebreid tot leveranciers en
onderaannemers van lokale vestigingen.
IN DE EOR-OVEREENKOMST VAN SODEXO
VAN 2015 OVER DIVERSITEIT EN INCLUSIE
VAN OUDERE WERKNEMERS worden maatregelen opgesomd die Sodexo in de tussentijd heeft
uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•

Een communicatiecampagne;
Het verzamelen van best practices;
De uitvoering van de zogenaamde "I-Gen"scholing;
De definitie van de rol van "inclusive manager";
De bevordering van wederzijdse begeleiding;
De ontwikkeling van intergenerationele netwerken in verschillende landen.

Elke onderneming van het concern met meer
dan 300 werknemers moet binnen 12 maanden
een actieplan opstellen, na overleg met de
werknemersvertegenwoordigers. Het actieplan
moet gesprekken met de betrokken werknemers
omvatten, waarbij de nadruk ligt op de taken die
zij uitvoeren, de mate van tevredenheid over de
uitvoering van hun taken, hun vaardigheden en
sterke punten en hun loopbaanvooruitzichten.

HET EOR-AKKOORD OVER GENDERGEENVIRONNEMENT UIT 2015 bepaalt dat alle
ondernemingen van het concern met meer dan
150 werknemers een actieplan moeten opstellen
voor gelijke kansen (op het gebied van aanwerving, loopbaanontwikkeling en opleiding) en
gelijke beloning voor vrouwen en mannen, een
beter evenwicht tussen werk en privéleven en
de preventie van seksuele intimidatie. EOR-opleidingsseminars die om de vier jaar worden
gehouden, gaan over gendergelijkheid, diversiteit
en de toegenomen vertegenwoordiging van vrouwen, ook in vakbondsdelegaties. Een Werkgroep
Werkgelegenheid en Opleiding binnen de EOR is
bevoegd:
•

•

•

Toezicht te houden op de uitvoering van de
overeenkomst aan de hand van een reeks
indicatoren die in het aanhangsel van de
overeenkomst zijn opgenomen;
Ten minste één vervolgvergadering per jaar
bijeen te roepen (twee vergaderingen in het
eerste jaar);
Maatregelen voor te stellen om de situatie
te verbeteren.

Leveranciers en onderaannemers moeten zich
houden aan de beginselen van gendergelijkheid.
Deze bepaling is een poging tot horizontale coördinatie in de hele waardeketen.
DE VERKLARING OVER DE LEVENSKWALITEIT OP HET WERK VAN GROUPAMA VAN
2015, door de EOR en het hoofdbestuur onderte-

kend, is gestructureerd langs drie assen:
•
•
•

Het voorkomen van discriminatie;
De bevordering van diversiteit (met inbegrip van
de integratie van mensen met een handicap);
Het welzijn op het werk.

12 Europees Vakbondsinstituut (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
[Europese ondernemingsraden en SE-ondernemingsraden in 2015].
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De gemeenschappelijke verklaring wordt omgezet door middel van:
•

•

Informatie- en communicatieactiviteiten voor
managers, werknemersvertegenwoordigers
en werknemers, bewustmakings- en opleidingsinitiatieven (waaronder brochures, evenementen en seminars, uitwisseling van best
practices, opleidingsmodules en crisisbeheer
na een ongeval of trauma);
De invoering van praktijken voor het evenwicht
tussen werk en privéleven.

EOR's kunnen zich in specifieke
gezamenlijke verklaringen toespitsen
op actief ouder worden of het aantrekken
van meer jongeren en vrouwen
naar de onderneming.

De toepassing van de verklaring wordt besproken
tijdens de plenaire vergaderingen van de EOR.
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De spelers
SCHOLEN
EN AANBIEDERS VAN
BEROEPSONDERWIJS
EN -OPLEIDING

HOOFDBESTUUR

LOKAAL
MANAGEMENT

WERELDWIJDE
ONDERNEMINGSRADEN

AANBIEDERS
VAN GEZONDHEIDSZORG
EN SOCIALE DIENSTEN

NON-PROFIT
ORGANISATIES

WERKNEMERS
EUROPESE
ONDERNEMINGSRAAD

LOKALE
WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS
LOKALE
VAKBONDSORGANISATIES

EUROPESE
INSTELLINGEN

EOR-COÖRDINATOR
& EFBH
EUROPESE
SOCIALE DIALOOG

DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD (EOR)
is een orgaan waarin werknemersvertegenwoordigers zetelen uit de verschillende Europese
landen waar een multinationale onderneming of
groep van ondernemingen actief is. Hij heeft tot
doel de werknemers te informeren en te raadplegen over de voortgang van het bedrijf en over alle
belangrijke beslissingen op Europees niveau die
van invloed kunnen zijn op de werkgelegenheid
of de arbeidsomstandigheden. Het recht om een
EOR op te richten geldt voor ondernemingen
of groepen van ondernemingen met ten minste
1000 werknemers in de EU en de andere landen
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van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), en die tegelijkertijd ten minste 150 werknemers in elk van ten
minste twee lidstaten in dienst hebben. Een verzoek van 100 werknemers uit twee landen of een
initiatief van de werkgever leidt tot de oprichting
van een nieuwe EOR, waarvan de samenstelling
en de werking wordt aangepast aan de specifieke
situatie van de onderneming door middel van een
overeenkomst die wordt ondertekend door het
hoofdbestuur en de werknemersvertegenwoordigers van de verschillende betrokken landen.

Binnen de EOR wordt een belangrijke rol toegekend aan de EOR-COÖRDINATOR. In de
sectoren bouw, bouwmaterialen, cement en hout
wordt de EOR-coördinator geselecteerd door het
EFBH-secretariaat in overleg met de bij de EFBH
aangesloten organisaties met leden in de betrokken transnationale onderneming. De EOR-coördinator is meestal een functionaris van een
EFBH-vakbond die gevestigd is in het land waar
het hoofdbestuur actief is. De EOR-coördinator
treedt op als vakbondsdeskundige voor EOR-vertegenwoordigers, door teamwerk en positieve
interne communicatie aan te moedigen, toezicht
te houden op het optreden van het hoofdbestuur
in overeenstemming met de EOR-overeenkomst
en de wetgeving, advies te verlenen aan EOR-vertegenwoordigers en deel te nemen aan alle vergaderingen van de EOR en het Beperkt Comité.
De EOR-coördinator onderhoudt de contacten
tussen de EOR en het EFBH-secretariaat en de
bij de transnationale onderneming betrokken
organisaties.
DE EUROPESE FEDERATIE VAN BOUW- EN
HOUTARBEIDERS (EFBH) is de Europese Industriefederatie die instaat voor de werknemers
in de bouw, de houtbewerking, de bosbouw en de
aanverwante industrieën en ambachten. Ze is lid
van het Europees Verbond van Vakverenigingen
(EVV). De Europese vakbondsorganisaties vertegenwoordigen de werknemers op het Europese
niveau. Er zijn zowel bedrijfstakoverkoepelende
als sectorale Europese vakbondsorganisaties.
Het EVV is de belangrijkste vakbondsorganisatie
op Europees niveau die werknemers uit verschillende sectoren vertegenwoordigt.
DE EUROPESE SOCIALE DIALOOG is een
forum voor discussies, raadplegingen, onderhandelingen en gezamenlijke acties waarbij organisaties die de sociale partners (werkgevers en
werknemers) op EU-niveau vertegenwoordigen,
betrokken zijn. Het is ofwel een tripartiet overleg
waarbij de overheid betrokken is, ofwel een bipartiet overleg tussen de Europese werkgevers
en vakbondsorganisaties. De dialoog vindt plaats
op bedrijfstakoverkoepelend niveau en binnen
sectorale comités voor de sociale dialoog. Voor
de bouwsector zijn de organisaties die betrokken
zijn bij de Europese Sociale Dialoog de Europese
Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH),
het Europees Verbond van het Bouwbedrijf (FIEC)

en de Europese Confederatie van de Bouw (EBC).
Voor de houtsector is de tegenhanger van de
EFBH de Europese Federatie van de Houtnijverheid (CEI-Bois), de Europese Confederatie van de
Meubelnijverheid (EFIC) en de Europese Federatie van de Houtplatenindustrie (EPF).
Op bedrijfstakoverkoepelend niveau zijn de organisaties die betrokken zijn bij de Europese Sociale Dialoog het EVV, het Verbond van Europese
Ondernemingen (BusinessEurope), het Europees
Centrum van Overheidsbedrijven (CEEP), de
Europese koepelorganisatie voor het midden- en
kleinbedrijf (SMEunited), de Europese Vakbondsfederatie van Professionals en Managers
(Eurocadres) en de Europese Confederatie van
Managers (CEC).
HET HOOFDBESTUUR is het centrale management van de onderneming met een communautaire dimensie of, in het geval van een concern
met een communautaire dimensie, van de onderneming die zeggenschap uitoefent. Het hoofdbestuur kan zowel binnen als buiten de Europese
Unie gevestigd zijn.
DE WERELDWIJDE ONDERNEMINGSRAAD
is een groep van werknemersvertegenwoordigers
die in een transnationale onderneming op vrijwillige basis wordt opgericht, hetzij krachtens een
transnationale overeenkomst, hetzij als gevolg
van een besluit van de werkgever. Hij kan worden
opgericht als een afzonderlijk orgaan van de EOR
of als een uitbreiding van een bestaand supranationaal orgaan, zoals de EOR. Er zijn geen (internationale of Europese) wettelijke normen voor de
oprichting van wereldwijde ondernemingsraden.
DE LOKALE WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS zijn werknemersvertegenwoordigers, ondernemingsraden of vakbondsafgevaardigden van de verschillende Europese
vestigingen en/of bedrijven van een multinationale onderneming of groep van ondernemingen.
HET LOKALE MANAGEMENT is het management van de respectieve Europese vestiging en/
of bedrijf van een multinationale onderneming of
groep van ondernemingen.
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DE WERKNEMERS zijn het voltallige Europese
personeel dat in dienst is van een multinationale
onderneming of groep van ondernemingen.
LOKALE VAKBONDSORGANISATIES vertegenwoordigen de werknemers in de verschillende Europese landen en gebieden waar een
multinationale onderneming of groep van ondernemingen actief is.
DE EUROPESE INSTELLINGEN stellen het juridische en beleidskader vast voor verschillende
sociale gebieden die ook met de demografische
veranderingen te maken hebben. Belangrijk is
dat de sociale partners worden betrokken bij
een raadplegingsprocedure met de Europese
Commissie, voorafgaand aan de indiening van
beleidsvoorstellen over sociale onderwerpen. De
sociale partners kunnen zich beperken tot het
verstrekken van een advies of aanbeveling aan de
Commissie over het onderwerp in kwestie of zij
kunnen, overeenkomstig artikel 155 VWEU, zelf
onderhandelingen over dit onderwerp beginnen,
waardoor zij de zogenaamde "autonome route"
kunnen volgen in een poging om tot overeenkomsten te komen. Op EU-niveau gesloten overeenkomsten worden ten uitvoer gelegd volgens
de procedures en praktijken die eigen zijn aan
de sociale partners en de lidstaten (d.w.z. via de
nationale vestigingen van de sociale partners
op EU-niveau) of, wat betreft aangelegenheden
die onder artikel 153 vallen (d.w.z. sociale aangelegenheden waarvoor de EU regelgevende
bevoegdheid heeft), op gezamenlijk verzoek van
de ondertekenende partijen, bij een besluit van
de Raad op voorstel van de Commissie. Voorbeelden van de eerste benadering zijn de Autonome
kaderovereenkomst inzake intimidatie en geweld
op het werk (2007) en de Autonome kaderovereenkomst inzake actief ouder worden en een intergenerationele benadering (2017). Voorbeelden
van deze laatste benadering zijn de Kaderovereenkomst inzake ouderschapsverlof (1995) en de
Kaderovereenkomst inzake deeltijdwerk (1997).
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SCHOLEN, UNIVERSITEITEN EN AANBIEDERS VAN BEROEPSONDERWIJS EN
-OPLEIDING organiseren onderwijs- en opleidingsprogramma's voor jongeren, soms in
samenwerking met het bedrijfsleven. Belangrijk
is dat beroepsonderwijs en -opleiding een
sleutelelement vormen van de systemen voor
levenslang leren, die de burgers toerusten met
de kennis, vaardigheden en competenties die in
bepaalde beroepen en op de arbeidsmarkt vereist zijn. Bij het onderwerp van deze handleiding
moet aandacht worden besteed aan de initiële
stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding die
gewoonlijk op het niveau van het hoger secundair
onderwijs bestaan voordat de leerlingen met hun
beroepsleven beginnen.
AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDSZORG
EN SOCIALE DIENSTVERLENING houden zich
bezig met de bevordering van de gezondheid en
het sociale welzijn van mensen, dankzij talrijke
openbare of particuliere diensten die bedoeld zijn
om bijzonder benadeelde, noodlijdende of kwetsbare personen of groepen te helpen.
NON-PROFITORGANISATIES zetten zich in
voor een aantal maatschappelijke doelen, waaronder non-discriminatie en gelijke behandeling
van mannen en vrouwen, bescherming van ouderen en mensen met een handicap of chronische
ziekte, en empowerment van jongeren.

De spelregels

Een breed scala aan sociaal beleid van de EU is
van invloed op de demografische veranderingen,
waaronder non-discriminatie en gelijke behandeling, handicaps en chronische gezondheidsproblemen, actief ouder worden, werkgelegenheid
voor jongeren, gelijkheid van mannen en vrouwen
en het evenwicht tussen werk en privéleven.

SOCIALE DIALOOG
De EFBH en FIEC hebben in 2003 een brochure
over mentorschap ten behoeve van de tewerkstelling van jongeren en oudere werknemers
gepubliceerd.

NON-DISCRIMINATIE
EN GELIJKE BEHANDELING
Het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU) verbiedt discriminatie
op grond van nationaliteit en andere vormen van
discriminatie, zoals discriminatie op grond van
geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst
of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
Er is een aantal EU-richtlijnen inzake non-discriminatie en gelijke behandeling bij tewerkstelling
en beroepen aangenomen:
•

In 2005 hebben zij de Gezamenlijke verklaring
van de sociale partners van de Europese bouwsector over jongeren afgelegd.
In 2014 hebben FIEC en de EFBH een website
gelanceerd waarop nationale initiatieven voor
jeugdwerkgelegenheid in de bouwsector worden
verzameld.
Op bedrijfstakoverkoepelend niveau hebben de
Europese sociale partners in 2013 een gezamenlijke verklaring afgelegd over een actiekader
voor jeugdwerkgelegenheid (plus de bijlage met
nationale initiatieven). In 2014, 2015 en 2016 zijn
vervolgverslagen gepubliceerd.

•

•

Een gezamenlijk project van de sociale partners
EFBH en FIEC over werkgelegenheid voor jongeren
in de Europese bouwsector:
www.construction-for-youth.eu/EN/

Richtlijn 2000/78/EG – de kaderrichtlijn inzake
gelijkheid – voorziet in een algemeen kader
voor de gelijke behandeling van personen in de
EU, ongeacht hun godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Zij
is van toepassing op de toegang tot werkgelegenheid of beroep, de toegang tot alle soorten
en niveaus van beroepskeuzevoorlichting
en -opleiding, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning en
ontslag) en het lidmaatschap van organisaties
van werkgevers of werknemers of enige andere organisatie waarvan de leden een bepaald
beroep uitoefenen.
Richtlijn 2006/54/EG betreffende gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in arbeid en beroep.
Richtlijn 2010/41/EU betreffende de gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen
en vrouwen.

Hoofdstuk 3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2012/C 326/02) is gewijd aan gelijkheid en bevat de volgende rechten:
gelijkheid voor de wet; non-discriminatie; culturele, religieuze en taalkundige verscheidenheid;
gelijkheid van vrouwen en mannen; de rechten
van het kind; de rechten van ouderen; en de integratie van personen met een handicap.
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HANDICAP EN CHRONISCHE
GEZONDHEIDSPROBLEMEN
Tegen 2020 zal naar verwachting een vijfde van
de EU-bevolking een of andere vorm van invaliditeit hebben.13 Volgens de Verenigde Naties zullen
de wereldwijde trends van vergrijzing van de
bevolking en het hogere risico op een handicap
bij ouderen waarschijnlijk leiden tot een verdere
toename van de bevolking die door een handicap
wordt getroffen.14 Een kwart van de beroepsbevolking in de EU meldt een chronische ziekte te
hebben en dit aandeel is tussen 2010 en 2017
met 8 % gestegen. De opwaartse trend zal zich
naar verwachting voortzetten met de vergrijzing
van de bevolking, aangezien werknemers boven
de 50 meer dan twee keer zoveel kans hebben op
een chronische ziekte als werknemers onder de
35.15

•

•

Op bedrijfstakoverkoepelend niveau hebben het
EVV (Europees Verbond van Vakverenigingen)
enerzijds en UNICE (nu BusinessEurope) en het
CEEP (Europees Centrum van Overheidsbedrijven) anderzijds de Verklaring van de sociale
partners van 1999 over de tewerkstelling van
personen met een handicap ondertekend.
Verschillende EU-wetten en -beleidsmaatregelen
zijn in dit verband van belang:
•

•

Richtlijn 89/391/EEG – de "kaderrichtlijn"
inzake veiligheid en gezondheid op het werk
– verplicht werkgevers niet alleen risicobeoordelingen uit te voeren en passende preventiemaatregelen te nemen om risico's uit te
sluiten en het werk aan de werknemers aan
te passen, maar ook om gevoelige groepen te
beschermen tegen de gevaren die hen specifiek treffen en de werkplek te organiseren
door rekening te houden met de behoeften van
gehandicapte werknemers.
Richtlijn 2000/78/EG – de kaderrichtlijn inzake
gelijke behandeling – voorziet in "redelijke
aanpassingen" op het gebied van werkgelegenheid voor mensen met een handicap.
Artikel 5 bepaalt: "De werkgever neemt pas-

•

•

sende maatregelen om een persoon met een
handicap in staat te stellen toegang tot arbeid
te hebben, in arbeid te participeren of daarin
vooruit te komen dan wel om een opleiding
te genieten, tenzij deze maatregelen voor de
werkgever een onevenredige belasting vormen. Wanneer die belasting in voldoende mate
wordt gecompenseerd door bestaande maatregelen in het kader van het door de lidstaten
gevoerde beleid inzake personen met een
handicap, mag zij niet als onevenredig worden
beschouwd."
De EU en al haar lidstaten zijn partij bij het
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
rechten van personen met een handicap
(UNCRPD), waarin minimumnormen voor de
rechten van personen met een handicap zijn
vastgesteld.
De Europese strategie inzake handicaps 20102020 is ontworpen om het VN-verdrag in de
EU te implementeren en de actieve inclusie
en volledige participatie van mensen met een
handicap, ook op het gebied van werkgelegenheid, te bevorderen. Wat de werkgelegenheid
betreft, is het de bedoeling het aandeel van
personen met een handicap die op de open
arbeidsmarkt werken, aanzienlijk te verhogen.
Het strategisch EU-kader voor gezondheid en
veiligheid op het werk 2014-2020 belicht de
gevolgen van de demografische uitdagingen
waarmee de EU wordt geconfronteerd en benadrukt de rol van de aanpassing van de werkplekken en de organisatie van het werk (met
inbegrip van de arbeidstijd, de toegankelijkheid
van de werkplek en interventies gericht op
oudere werknemers).
De Europese pijler van sociale rechten benadrukt het recht van personen met een handicap op inkomenssteun die een waardig leven
garandeert, op diensten die hen in staat stellen
deel te nemen aan de arbeidsmarkt en aan de
samenleving, en op een werkomgeving die is
aangepast aan hun behoeften (Beginsel 17).

13 Zie Europese Commissie, www.ec.europa.eu [geraadpleegd op 11 december 2019].
14 Zie Verenigde Naties, www.un.org [geraadpleegd op 11 december 2019].
15 Vargas Lllave, O. et al. (2019), How to respond to chronic health problems in the workplace?, Eurofound
[Hoe reageren op chronische gezondheidsproblemen op de werkplek?, Eurofound].
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ACTIEF OUDER WORDEN
De Europese bedrijfstakoverkoepelende sociale
partners – BusinessEurope, CEEP, UEAPME
(nu SMEunited) en EVV – hebben in 2017 de
Autonome kaderovereenkomst inzake actief
ouder worden en een intergenerationele aanpak
gesloten. De overeenkomst is gebaseerd op het
principe dat het garanderen van actief ouder
worden en de intergenerationele aanpak een
gezamenlijke inzet van werkgevers, werknemers
en hun vertegenwoordigers vereist. Ze geeft een
overzicht van de instrumenten en maatregelen
die de sociale partners en/of de HR-managers
moeten nemen in de context van de nationale
demografische en arbeidsmarktrealiteit en in
overeenstemming met de nationale praktijken
en procedures die specifiek zijn voor het management en de werknemers. Geschetste acties:
strategische evaluaties van de personeelsdemografie; gezondheids- en veiligheidsmaatregelen
op de werkplek; beheer van vaardigheden en
competenties; aanpasbare werkorganisatie gedurende de hele levensloop; en samenwerking
en solidariteit tussen de generaties.

De EU heeft verschillende beleidsmaatregelen
genomen:
•

•

JEUGDWERKGELEGENHEID
•

De jeugdwerkloosheid (d.w.z. voor personen van
15 tot 25 jaar) is nog steeds zeer hoog in de EU,
met pieken van meer dan 30 % in verschillende
landen (zoals Griekenland, Spanje en Italië). In
2018 hadden meer dan 5,5 miljoen jonge mensen
(tussen 15 en 34 jaar) geen werk, geen onderwijs
of geen opleiding (NEET's). De niveaus van de
jeugdwerkloosheid worden deels beïnvloed door
de economische omstandigheden, maar ze kunnen ook worden beïnvloed door structurele uitdagingen, zoals onbevredigende resultaten op het
gebied van onderwijs en opleiding, segmentering
van de arbeidsmarkten en soms de geringe
capaciteit van de arbeidsbemiddelingsdiensten
om diensten op maat aan te bieden aan jongeren,
met name aan de meest kwetsbaren.16

•

De Jongerengarantie (Youth Guarantee, YG),
die gebaseerd is op de aanbeveling van de
Raad van 2013, is een verbintenis van alle
lidstaten om ervoor te zorgen dat alle jongeren
onder de 25 jaar binnen een periode van vier
maanden nadat zij werkloos zijn geworden
of het formele onderwijs hebben verlaten,
een kwalitatief hoogstaand aanbod van werk,
voortgezette opleiding, een leerlingstelsel en
een stage krijgen. De Jongerengarantie wordt
gefinancierd door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative,
YEI) en het Europees Sociaal Fonds.
Het Kwaliteitskader voor stages, dat gebaseerd is op een aanbeveling van de Raad van
2014, beveelt 22 kwaliteitselementen voor
stages buiten het formele onderwijs aan die
in de nationale wetgeving of de overeenkomsten van de sociale partners kunnen worden
opgenomen. Zij omvatten: het sluiten van een
schriftelijke stageovereenkomst; leer- en
opleidingsdoelstellingen; arbeidsvoorwaarden
voor stagiairs; rechten en plichten; redelijke
duur; passende erkenning van stages; transparantievereisten; grensoverschrijdende
stages; gebruik van de Europese structuuren investeringsfondsen; toepassing van het
Kwaliteitskader voor stages.
De Mededeling van de Commissie "Investeren
in de jongeren van Europa" van 2016 bestaat
uit drie actieterreinen: betere kansen op werk
(via meer steun via de YG); betere kansen door
onderwijs en opleiding (door de lidstaten te
ondersteunen bij de modernisering van het
leerlingstelsel); betere mogelijkheden voor
solidariteit, leermobiliteit en participatie (door
een verhoging van het budget voor het
Erasmus+-programma).
Het Europees kader voor hoogwaardige en
doeltreffende leerlingplaatsen, dat gebaseerd
is op een aanbeveling van de Raad van 2018,
heeft tot doel de inzetbaarheid en de persoonlijke ontwikkeling te verbeteren van leerlingen
en hoogopgeleide en gekwalificeerde arbeidskrachten die aan de behoeften van de arbeidsmarkt voldoen. Dit kader schetst 14 criteria
met betrekking tot de arbeids- en leeromstandigheden (d.w.z. schriftelijke overeenkomst,

16 Zie Europese Commissie, www.ec.europa.eu [geraadpleegd op 13 december 2019].

17

leerresultaten, pedagogische ondersteuning,
werkplekcomponent, sociale bescherming,
arbeids-, gezondheids- en veiligheidsomstandigheden) en de randvoorwaarden (d.w.z.
regelgevend kader, betrokkenheid van de
sociale partners, ondersteuning van bedrijven, loopbaanbegeleiding en -bewustmaking,
transparantie).

GENDERGELIJKHEID EN EVENWICHT
TUSSEN WERK EN PRIVÉLEVEN

Wettelijk bindende EU-richtlijnen:

Met betrekking tot de gendergelijkheid en het
evenwicht tussen werk en privéleven hebben de
brancheoverkoepelende Europese sociale partners de volgende overeenkomsten gesloten en de
volgende acties goedgekeurd:

•

•

•
•
•

De Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof van 14 december 1995 en de Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (herzien)
van 18 juni 2009, die geïmplementeerd zijn
door middel van respectievelijk Richtlijn 96/34/
EG en Richtlijn 2010/18/EU. Deze laatste is onlangs ingetrokken door de Richtlijn inzake het
evenwicht tussen werk en privéleven.
Raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid
van 1997.
Actiekader voor de gendergelijkheid van
1 maart 2005.
Autonome raamovereenkomst inzake intimidatie en geweld op het werk van 26 april 2007.

De gendergelijkheid is vastgelegd in het Handvest van de grondrechten, in de Verdragen van
de Europese Unie en in verschillende Richtlijnen
waarin minimumeisen zijn vastgelegd om gelijke
kansen voor vrouwen en mannen te waarborgen.
Daarnaast heeft de Europese Commissie de Aanbeveling 2014/124/EU "Het beginsel van gelijke
beloning voor mannen en vrouwen versterken
door transparantie" uitgebracht.
Beginsel 2 van de Europese pijler van sociale
rechten (2017) stelt: "Het beginsel van gelijke
behandeling en gelijke kansen voor vrouwen en
mannen moet worden gewaarborgd en bevorderd
op alle vlakken, waaronder dat van de participatie
op de arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en
loopbaanontwikkeling. Vrouwen en mannen heb-
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ben recht op gelijke beloning voor gelijkwaardige
arbeid." Met betrekking tot het evenwicht tussen
werk en privéleven stelt Beginsel 9 dat ouders
en mensen met zorgverantwoordelijkheden recht
hebben op geschikte vormen van verlof, flexibele
werkregelingen en toegang tot zorgvoorzieningen. Vrouwen en mannen hebben gelijke toegang
tot speciale vormen van verlof om hun zorgtaken
te kunnen vervullen en worden aangemoedigd
daar op een evenwichtige manier gebruik van te
maken.

•

•

•

•

Richtlijn 92/85/EEG inzake de veiligheid en de
gezondheid op het werk van werkneemsters
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en
tijdens de lactatie.
Richtlijn 97/81/EG geeft uitvoering aan de door
BusinessEurope, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid.
De richtlijn heeft tot doel de discriminatie van
deeltijdwerkers tegen te gaan en de kwaliteit
van deeltijdwerk te verbeteren.
Richtlijn 2003/88/EG – de Arbeidstijdrichtlijn
– stelt minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid vast voor de organisatie
van de arbeidstijd en stelt minimumperioden
vast voor de dagelijkse rusttijd (11 uur aaneengesloten), de wekelijkse rusttijd (24 uur
plus de dagelijkse rusttijd van 11 uur indien
mogelijk) en de jaarlijkse vakantie (ten minste
vier weken), de pauzes en de maximale wekelijkse arbeidstijd (die niet meer dan 48 uur
mag bedragen). De richtlijn heeft ook tot doel
werknemers te beschermen tegen negatieve
gezondheidseffecten als gevolg van ploegenen nachtarbeid en bepaalde arbeidspatronen.
Richtlijn 2010/41/EU kent een zwangerschapsverlof van ten minste 14 weken toe aan
vrouwelijke zelfstandigen of medewerkende
echtgenoten.
Richtlijn 2019/1158/EU – de Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven
– heeft tot doel een evenwicht tussen werk en
privéleven voor ouders en mantelzorgers te
ondersteunen, een gelijkere verdeling van het
ouderschapsverlof tussen mannen en vrouwen
aan te moedigen en de ondervertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt aan te
pakken.
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