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Weten wat er
op het spel staat
Tijdens de economische recessie hebben de onevenwichtigheden op het gebied van
vaardigheden en de afname van de vraag naar lager geschoolde werknemers de kloof
op de arbeidsmarkten van de EU nog verscherpt.1 Vooral de bouw en de industriële
sectoren, waar traditioneel meer laaggeschoolde handarbeiders werkzaam zijn, werden
getroffen. In de tussentijd dringen nieuwe drijvende krachten de vraag naar nieuwe
vaardigheden in de sectoren op. De eisen op het gebied van digitale transformatie en
energie-efficiëntie hebben een diepgaande invloed op zowel de bouwnijverheid als de
houtindustrie.² Het mogelijke toekomstscenario voor de sectoren wordt gekenmerkt
door bijna energieneutrale gebouwen, big data en het internet der dingen, klantgericht
ontwerp en complexe waardeketens. Voor een kwalitatieve groei van de werkgelegenheid³ moeten enkele structurele belemmeringen worden overwonnen:
•
•
•

de daling van het aantal jonge geschoolde werknemers, als gevolg van het slechte
imago van de sectoren en de onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden;
de vergrijzing van de beroepsbevolking, waardoor de integratie van nieuwe
vaardigheden in gevaar komt;
het gebrek aan afstemming tussen initieel en voortgezet beroepsonderwijs en voortgezette beroepsopleiding en de vraag naar vaardigheden op de sectorale arbeidsmarkten.

1		Cedefop (2015), Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? [Vaardigheden, kwalificaties en banen in de EU: de perfecte match?].
2		Europese Commissie, Europese Waarnemingspost voor de bouwsector (2017), Improving the human capital basis [Verbetering van de basis van het
menselijk kapitaal], CENFIM (2019), Digit-Fur: Impacts of the digital transformation in the wood / furniture industry [Digit-Fur. Impact van de digitale
transformatie in de houtmeubelindustrie].
3		In de bouwsector bijvoorbeeld wordt het percentage geschat op 7,4 % voor de periode 2018 tot 2030. Zie: skillspanorama.cedefop.europa.eu
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Doelgerichte praktijken toepassen
Vaardigheden, opleiding en productiviteit vormen belangrijke uitdagingen voor de ontwikkeling van de bouw en de industrie. Ondanks het belang van een actieve betrokkenheid van
de sociale partners op dit gebied kan de rol van de Europese Ondernemingsraden (EOR) nog
aanzienlijk worden verbeterd. In alle sectoren werden slechts bij 24  % van de overeenkomsten
over de oprichting van een EOR competenties op het gebied van beroepsopleiding toegewezen
aan de EOR-leden.4 Tussen 2016 en 2018 heeft 54,4 % van de EOR-vertegenwoordigers gediscussieerd over beroepsopleiding. De verslagen over de rol van de EOR's en de Europese informatie- en raadplegingspraktijken op het gebied van de digitalisering en de gevolgen daarvan
(ook wat betreft de opleiding en de ontwikkeling van de vaardigheden van werknemers) zijn
gemengd: In sommige gevallen melden geënquêteerde EOR-leden positieve ervaringen,
in veel andere contexten klagen ze over te weinig beïnvloeding van deze onderwerpen.5
Tegen deze achtergrond is het belangrijk om de goede praktijken van EOR's te verspreiden.

Voor de Europese Ondernemingsraden die een dialoog hierover met het hoofdbestuur
willen aangaan, kan het nuttig zijn om het volgende te doen:
In de overeenkomsten inzake de Europese Ondernemingsraad clausules laten opnemen
die de beroepsopleiding tot een kwestie van informatie en raadpleging tijdens de EORvergaderingen maken.



 Informatie en

raadpleging over
vaardigheden en
kwalificaties in
EOR-overeenkomsten

VAARDIGHEDEN EN BEROEPSOPLEIDING
ZIJN ONDERWORPEN AAN INFORMATIEEN RAADPLEGINGSPROCEDURES.

Goede praktijken zijn te vinden in verschillende
EOR-overeenkomsten:
De EOR-overeenkomsten van Tenaris (2016) en
Bonduelle (2017) voorzien in een onderwerp dat
betrekking heeft op de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen of op het beheer van de
vaardigheden van werknemers, zodat die tijdens
de plenaire vergaderingen speciale aandacht
krijgen.
In de EOR-overeenkomst van San Benedetto
van 2011 is bepaald dat de mogelijkheden voor
overheidsfinanciering met betrekking tot de
opleiding van werknemers tijdens de raadplegingsprocedure zullen worden beoordeeld, naast
de opleidingsinitiatieven voor werknemers van
het concern.

In de EOR-overeenkomst van Cementir uit 2019
worden zowel beroepsopleiding als technologische innovaties genoemd als gespreksonderwerpen tussen het hoofdbestuur en de werknemersvertegenwoordigers.
Een uitgebreide analyse van de digitaliseringseffecten omvat initiatieven op het gebied van heren bijscholing.
In de EOR-overeenkomst van Peab uit 2008 wordt
opleiding genoemd als een van de onderwerpen
voor open communicatie, dialoog en uitwisseling
van meningen tussen het hoofdbestuur van het
concern en de werknemersvertegenwoordigers.
De EOR-overeenkomst van Bonduelle van 2017
omvat het beheer van de vaardigheden van de
werknemers eerst als onderwerp van informatie
en vervolgens als onderwerp van een raadplegingsprocedure. In de overeenkomst worden de
stappen van de informatie- en raadplegingspro-

4		Europees Vakbondsinstituut (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
[Europese ondernemingsraden en SE-ondernemingsraden in 2015].
5		Europees Verbond van Vakverenigingen (2018), Digitalisation and workers participation: What trade unions, company level workers and online platform
workers in Europe think [Digitalisering en werknemersparticipatie: wat de vakbonden, de werknemers op bedrijfsniveau en de werknemers van het
onlineplatform in Europa denken.]
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cedure in detail beschreven, te beginnen met de
overdracht van gegevens door de werkgever en
de grondige beoordeling ervan door de EOR-leden en eindigend met de presentatie van alternatieve oplossingen en opmerkingen door de EOR,
de beoordeling ervan door het hoofdbestuur en
de feedback over de EOR-input met een tijdige
toelichting bij het definitieve besluit.

De EOR-overeenkomst van Gestamp van 2015
biedt de EOR-leden de mogelijkheid om met het
hoofdbestuur van het concern te onderhandelen
over een aantal onderwerpen, waaronder beroepsopleiding.

VRAGEN DIE EOR-LEDEN AAN HET HOOFD-

•

BESTUUR KUNNEN STELLEN OVER BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING:
•

•
•

•
•
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Hoeveel werknemers hebben de afgelopen
12 maanden deelgenomen aan het (zowel verplichte als facultatieve) beroepsopleidings- en
scholingsaanbod van de onderneming?
Wat was de inhoud ervan?
Wat was het belangrijkste soort opleiding/
scholing? Beroepsgerelateerde opleiding/
scholing? Niet-beroepsgebonden opleiding/
scholing (bv. in verband met soft skills (sociale
vaardigheden))?
Hoelang duurde de scholing?
Krijgen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of andere niet-standaardcontracten scholing en beroepsopleiding?

•

•

•

•

Hebben voltijdse en deeltijdse werknemers
dezelfde opleidingsmogelijkheden?
Wie financiert de opleiding (bv. alleen de onderneming, alleen de werknemer, zowel de
onderneming als de werknemer, externe fondsen)?
Geeft de onderneming periodieke beoordelingen van de vaardigheden van de werknemers?
Geeft de onderneming aan de werknemers een
certificaat of document dat de gevolgde opleiding bewijst?
Zijn de werknemersvertegenwoordigers op
vestigingsniveau betrokken bij het ontwerp en
de controle van de opleidingstrajecten van de
werknemers?
Kwam het aanbieden van opleidingscursussen
de bedrijfsprestaties ten goede?

 Vragen aan

het hoofdbestuur over de
opleiding van de
werknemers

In de overeenkomsten inzake de Europese Ondernemingsraad clausules laten opnemen
over de financiële, technische en materiële middelen voor de EOR-leden om de vaardigheden
en kwalificaties van de werknemers beter te benutten.



DE EOR-OVEREENKOMSTEN MOETEN
VOORZIEN IN TECHNISCHE, MATERIËLE EN
FINANCIËLE MIDDELEN VOOR DE WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS.

De werknemersvertegenwoordigers in de EOR
moeten ten minste 30 dagen (in sommige overeenkomsten ten minste drie maanden) vóór de
vergadering in kennis worden gesteld van de
agenda van de gewone vergadering.

Zij kunnen verzoeken indienen om onderwerpen
in verband met beroepsonderwijs en -opleiding
op de agenda te plaatsen.

 Hoe bereid

je je voor op
EOR-vergaderingen?

De EOR-overeenkomst van Peab uit 2008 voorziet
in de vertaling van alle relevante documenten
en notulen en in simultaanvertaling tijdens de
vergaderingen.
Volgens de EOR-overeenkomst van Bonduelle
van 2017 dienen alle vertaalde documenten ten
minste twee weken voor de vergadering aan de
deelnemers te worden toegezonden.

6		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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Zijn de werknemersvertegenwoordigers betrokken
bij het ontwerp en de controle van de opleidingstrajecten
van de werknemers?

De gewone EOR-bijeenkomsten worden één of
twee keer per jaar gehouden. Zij moeten beginnen met een voorbereidende EOR-vergadering,
gevolgd door een gezamenlijke of plenaire
vergadering met het hoofdbestuur en een debriefingsvergadering van de EOR, die eindigt
met een advies van de EOR-coördinator aan het
hoofdbestuur.
IN DE EOR-OVEREENKOMSTEN MOET DE
VERPLICHTING VAN HET HOOFDBESTUUR
WORDEN VASTGELEGD OM SCHRIFTELIJK TE
REAGEREN, ook als dat besluit om het advies
van de EOR niet op te volgen. In het schriftelijke
antwoord moet worden uitgelegd waarom een
EOR-advies niet in overweging wordt genomen.
Dit is voorzien in de EOR-overeenkomst van
LafargeHolcim van 2017.
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Het Beperkt Comité treedt op als raadgevend
orgaan tussen de vergaderingen van de EOR
door. De leden van het Beperkt Comité bereiden de gewone vergaderingen samen met het
hoofdbestuur voor en verspreiden de belangrijke
informatie en notulen. Het Beperkt Comité
komt bijeen wanneer buitengewone omstandigheden van invloed zijn op de belangen van de
werknemers (bv. omvangrijke verhuizingen van
bedrijfsonderdelen, sluiting van grote afdelingen,
collectief ontslag).
De EOR-overeenkomst van LafargeHolcim geeft het
Beperkt Comité ook de bevoegdheid om schriftelijke vragen aan het hoofdbestuur voor te leggen.
DE EOR-COÖRDINATOREN STAAN DE EOR EN
HET BEPERKT COMITÉ BIJ. Zij vertegenwoor-

digen de EFBH en ondersteunen de EOR op het
gebied van EU-wetgeving, beste praktijken in
EOR's, opleiding van EOR-vertegenwoordigers, enz.

DE WERKGROEPEN BINNEN DE EOR'S onder-

steunen en verbeteren het werk van de plenaire
vergaderingen over specifieke kwesties.
De EOR-overeenkomst van Enel van 2013
voorziet in "Multilaterale Comités" voor beste
praktijken en innovatieve ideeën, veiligheid en
gezondheid, opleiding en gelijke kansen. Die zijn
samengesteld uit zowel werknemers- als werkgeversvertegenwoordigers. Het Multilateraal
Comité Opleiding evalueert de opleidingsplannen
op bedrijfsniveau en de voortgang daarvan, stelt
opleidingsprojecten voor die via internationale,
EU- of regionale financiering kunnen worden gefinancierd en spoort nieuwe soorten opleidingsbehoeften op door middel van gerichte studies en

onderzoek. De voorstellen van de Multilaterale
Comités worden besproken tijdens de jaarlijkse
vergaderingen van de wereldwijde ondernemingsraad en de Europese Ondernemingsraad.
De EOR-overeenkomst van Engie (energiesector)
stelt werkgroepen in, waaronder een voor de
arbeidsverhoudingen (d.w.z. opleiding, mobiliteit,
beroepsdiversiteit, enz.) en een voor de technologische en organisatorische veranderingen.
Deze laatste werkgroep bestudeerde de digitale
ontwikkelingsstrategie van de onderneming met
betrekking tot de organisatie van het werk en de
vaardigheden van de werknemers, alsook om te
anticiperen op belangrijke transformaties.7

ALLE UITGAVEN VAN DE EOR-LEDEN MOE-

DE LEDEN VAN DE EOR EN HET BEPERKT

TEN WORDEN BETAALD DOOR HET HOOFD-

COMITÉ HEBBEN RECHT OP OPLEIDING om

BESTUUR, b.v. voor opleiding, reizen, maaltijden,
accommodatie, taalfaciliteiten, externe adviseurs
en communicatieactiviteiten.

hun taken uit te voeren. De meeste EOR-overeenkomsten bevatten alleen een algemene clausule
over het recht op opleiding (overeenkomstig
artikel 10 van Richtlijn 2009/38/EG) en taalcursussen.9

De EOR-overeenkomst van Inditex (textielsector)
van 2018 bevat een informatie- en raadplegingsprocedure over beroepsopleiding en de invoering
van nieuwe technologieën en werkmethoden. De
EOR-leden van Inditex hebben toegang tot lokale
vestigingen voor de bijeenroeping van vergaderingen met werknemers en vertegenwoordigers.
De gewone EOR-leden hebben 60 betaalde uren
per jaar voor hun EOR-functies (met bijkomende
uren voor het Beperkt Comité en de EOR-voorzitter).
DE LEDEN VAN DE EOR EN HET BEPERKT
COMITÉ KUNNEN ZICH LATEN BIJSTAAN
DOOR EXTERNE DESKUNDIGEN VAN HUN
KEUZE. De EOR-overeenkomsten moeten duidelijkheid verschaffen over de wijze van aanwijzing
en financiering, alsmede over de voorwaarden
waaronder de deskundige kan worden ingezet en
over de voorwaarden waaronder hij/zij zijn/haar
taken uitvoert.8

 Andere

hulpmiddelen
voor EOR's

De EOR-overeenkomst van Bonduelle van 2017
voorziet in opleidingsprogramma's in drie verschillende gevallen:
1) Elke keer dat een nieuw EOR-lid wordt
gekozen;
2) Om de vier jaar bij de vernieuwing van de EOR;
3) Over economische en sociale kwesties (met
inbegrip van beroepsopleiding) die in gewone
EOR-vergaderingen aan de orde komen.
In 2018 heeft de EOR van BNP Paribas een opleiding laten geven door externe opleiders en
deskundigen over de verschillende dimensies van
de digitalisering en een analyse laten maken van
de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid en
het werk. Na de opleiding heeft het hoofdbestuur
aanvullende opleidingsacties voor EOR-leden
aangekondigd, waarbij gebruik wordt gemaakt
van verschillende methoden, zoals "leerexcursies" naar nieuwe startende bedrijven.10

7		ASTREES (2019), European Works Councils and the challenge of digital transformation within multinational companies
[Europese Ondernemingsraden en de uitdaging van de digitale transformatie binnen multinationale ondernemingen].
8		Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (2016), Practical Guide for EWCs on Information and Consultation
[Praktijkgids voor EOR's over informatie en raadpleging].
9		Europees Vakbondsinstituut (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
[Europese ondernemingsraden en SE-ondernemingsraden in 2015].
10		ASTREES (2019), European Works Councils and the challenge of digital transformation within multinational companies
[Europese Ondernemingsraden en de uitdaging van de digitale transformatie binnen multinationale ondernemingen].
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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 technische, materiële en financiële middelen die aan de EOR-leden worden toegewezen
af te stemmen op de actuele uitdagingen, zoals de digitalisering en de gevolgen daarvan voor
de vaardigheden en kwalificaties van de werknemers.



 Hoe het werk

van EOR's verbeteren door
te leren van
wat er in lokale
vestigingen
gebeurt

DE TECHNISCHE, MATERIËLE EN FINANCIËLE MIDDELEN die aan de EOR-leden worden

toegewezen, kunnen worden afgestemd op
specifieke kwesties, waaronder de digitalisering
en de gevolgen daarvan voor de vaardigheden en
kwalificaties van de werknemers.
WERKGROEPEN kunnen studies uitvoeren over
de toekomstige behoeften aan vaardigheden in de
onderneming. Het Multilateraal Comité Opleiding
van Enel voert studies en onderzoek uit om de
opleidingsbehoeften in verschillende vestigingen
op te sporen.
ENQUÊTES BIJ HET PERSONEEL kunnen zich
toespitsen op de arbeidsomstandigheden, de digitalisering en de opleidingsbehoeften. Enquêtes
onder werknemers in lokale vestigingen kunnen
alternatieve informatiebronnen voor de EOR-leden vormen, naast formele vergaderingen met
het hoofdbestuur.

De EOR coördineert een onderzoek in de Europese industriële vestigingen van Michelin dat
tot doel heeft de impact te analyseren van de
verschillende digitaliseringsprojecten van de
onderneming, de lopende transformaties, de dialoog tussen de verschillende betrokken partijen
en de middelen die aan deze projecten worden
besteed.11

Alternatieve informatiebronnen voor EOR's zijn
jaarverslagen, persberichten, interviews met
managers, openbaarmaking van informatie in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften, dialogen met Europese of nationale/lokale
vakbondsorganisaties en bezoeken aan lokale
vestigingen.
In de EOR-overeenkomst van Gestamp (metaalsector) staat dat "de EOR-vertegenwoordigers
over de nodige middelen beschikken om de
werkplekken in het land te bezoeken en de
werknemers/werknemersvertegenwoordigers te
ontmoeten om kwesties van transnationale aard
te bespreken die de reikwijdte van de nationale
vertegenwoordigers te boven gaan. Het hoofdbestuur dient het reizen en de toegang tot de
faciliteiten mogelijk te maken."
De EOR-overeenkomst van Inditex voorziet in
vergaderingen tussen EOR-leden en werknemers
in lokale vestigingen en het Beperkt Comité kan
rechtstreeks met personeelsdirecteurs op nationaal of regionaal niveau discussiëren over kwesties in verband met de bevordering van de sociale
dialoog in verschillende vestigingen.

Anticiperen op toekomstige behoeften aan vaardigheden in
multinationale ondernemingen is ook een onderwerp voor de EOR.
Opleiding en kwalificaties staan hoog op de agenda
van de Europese Sociale Dialoog.

11		ASTREES (2019), European Works Councils and the challenge of digital transformation within multinational companies
[Europese Ondernemingsraden en de uitdaging van de digitale transformatie binnen multinationale ondernemingen].
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Specifieke overeenkomsten te ondertekenen waarin homogene richtsnoeren worden
vastgesteld voor het omgaan met grote veranderingen en de gevolgen daarvan voor de
vaardigheden van de werknemers in alle vestigingen van de multinationale onderneming
of groep van ondernemingen.



 Onderhande-

4 % van de EOR's heeft de bevoegdheid om projecten te starten en 10 % van de EOR's heeft de
bevoegdheid om te onderhandelen over trans
nationale kwesties.12 Deze acties mogen geen
afbreuk doen aan de onderhandelingsbevoegdheden van de nationale en lokale sociale partners.
BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING KUNNEN AAN BOD KOMEN IN SPECIALE OVEREENKOMSTEN, afspraken en verklaringen die

gezamenlijk door het hoofdbestuur en de EOR
worden ondertekend of in het kader van onderwerpen zoals technologische en organisatorische
transformaties.
De EOR-overeenkomst 2015 van Gestamp (metaalsector) geeft de EOR-leden de mogelijkheid
om met het hoofdbestuur te onderhandelen over
onder andere beroepsopleiding.

In de Codes of Conduct van Gea (voedingssector)
van 2003 wordt de beroepskwalificatie in alle
vestigingen van het concern als uiterst belangrijk
aangemerkt. De capaciteiten en vaardigheden van de werknemers worden als cruciaal
beschouwd om de toekomst van Gea veilig te
stellen. De ondertekenende partijen (waaronder
EOR-leden) moedigen de zakenpartners van het
concern aan om de gedragscodes toe te passen
in hun bedrijfsbeleid. De partijen voeren een toezichtprocedure uit.

lingsbevoegdheden van de EOR
op het vlak van
vaardigheden
en kwalificaties

De overeenkomst van Axa van 2011 verplicht het
hoofdbestuur om alles in het werk te stellen om
collectieve ontslagen en overplaatsingen te voorkomen, onder meer door een periodieke evaluatie van de vaardigheden van de werknemers en
door het aanbieden van een degelijke opleiding

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 toekomstige behoeften aan vaardigheden zijn een
grensoverschrijdende uitdaging. De EOR's kunnen fungeren
als platform voor gezamenlijke vakbondsstrategieën
in multinationale ondernemingen.
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en herplaatsingsmogelijkheden. De EOR heeft
een specifieke rol gekregen bij het toezicht op de
overeenkomst.

OVEREENKOMSTEN DIE SPECIFIEK GERICHT

Het paritair akkoord bij Danone uit 1997 heeft
betrekking op veranderingen in de bedrijfsactiviteiten die van invloed zijn op de werkgelegenheid
of de arbeidsomstandigheden. Alle lokale vestigingen van Danone moeten hun werknemers de
juiste opleidingsmogelijkheden bieden om hen te
helpen bij het vinden van een nieuwe baan binnen
de onderneming of ergens anders. De werknemersvertegenwoordigers houden toezicht op de
activiteiten van deze "plaatsingsstructuren".

De overeenkomst bij Danone van 1992 over vaardigheden en opleiding voorziet in een individuele
vaardighedenaudit voorafgaand aan de uitvoering
van opleidingsprogramma's en de certificering
van de vaardigheden die na de opleiding in elke
dochteronderneming werden verworven. Het
minst gekwalificeerde personeel krijgt voorrang
bij de beroepsopleiding. In de opleidingsprogramma's wordt rekening gehouden met de
behoeften en belangen van zowel de werknemers
als de onderneming.

De kaderovereenkomst van Unilever van 2019 bevat onder meer een agenda voor levenslang leren
met vijf onderdelen: 1. levenslang leren en ontwikkelen, 2. bijscholing, 3. nieuwe werkgelegenheidsmodellen, 4. beheer van levensovergangen,
5. proces van advisering en co-creatie:
1. Paritaire scholingsgroepen in elke vestiging
om een ontwikkelingsagenda voor Unilever-werknemers op te stellen. Alle werknemers dienen met hun lijnmanager een individueel ontwikkelingsplan te bespreken en af te
spreken.
2. "Inzetbaarheidsprogramma's" in elke vestiging die een digitale transformatie ondergaat
die van invloed is op het werkgelegenheidsniveau of die de arbeidsorganisatie verandert.
Met omscholingsmogelijkheden kunnen de
werknemers nieuwe professionele functies
binnen of buiten Unilever ontdekken. In elke
vestiging wordt een "instap"-stageprogramma
ontwikkeld voor zowel jongeren als werkloze
(maar ervaren) werknemers.
3. Het activeren van proefprojecten voor nieuwe
werkgelegenheidsmodellen. De experimenten worden gezamenlijk uitgevoerd door het
hoofdbestuur en de werknemersvertegenwoordigers.
4. Verkennen van nieuwe manieren om de
levensovergangen van werknemers binnen
of buiten de werkplek te beheren. De experimenten worden gezamenlijk uitgevoerd door
het hoofdbestuur en de werknemersvertegenwoordigers.
5. Paritaire werkgroepen rond duurzame werkgelegenheid en de toekomst van het werk in
elke meerlandenorganisatie of elk land.

ZIJN OP DE ONTWIKKELING VAN VAARDIGHEDEN

De richtlijnen over levenslang leren van 2012 bij
Allianz maken van levenslang leren een bedrijfsdoelstelling.
De maatregelen omvatten:
•
•

•
•

•

Het opstellen van een passend jaarlijks budget
voor leerdoeleinden;
Het monitoren van veranderingen in huidige
functieprofielen en het ontstaan van nieuwe
profielen en gerelateerde vaardigheden;
Het implementeren van een wereldwijde
e-learningarchitectuur;
Het toewijzen van tijd en ruimte voor het leren
tijdens de kantooruren, zodat alle werknemers
kunnen deelnemen, maar ook om desgewenst
buiten de werktijd opleidingsactiviteiten te
kunnen volgen;
Ervoor zorgen dat er altijd het juiste aantal
werknemers in de juiste banen op het juiste
moment en tegen de juiste prijs is.

De belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's)
omvatten het aantal opleidingsdagen per werknemer en het percentage werknemers dat ten
minste één opleidingssessie bijwoont of de perceptie van de ontvangen opleidingskansen door
het individu.
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De spelers
AANBIEDERS VAN
BEROEPSONDERWIJS EN
-OPLEIDING (OPENBAAR
EN PARTICULIER)

OVERHEID
(NATIONAAL
EN REGIONAAL)
HOOFDBESTUUR

LOKAAL
MANAGEMENT
VALIDATIEEN CERTIFICATIEINSTELLINGEN

WERELDWIJDE
ONDERNEMINGSRADEN
WERKNEMERS

EUROPESE
ONDERNEMINGSRAAD

EXTERNE
ADVISEURS

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.

In 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 EFBHsecretariaat 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 BOUWEN 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).
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 zelf onderhandelingen over de zaak
beginnen en zo de zogenaamde "autonome route" volgen in een poging om overeenkomsten op
basis van artikel 155 te bereiken. Op EU-niveau
gesloten overeenkomsten worden ten uitvoer
gelegd door de aangesloten nationale bonden van
de sociale partners op EU-niveau of, voor zaken
die onder artikel 153 vallen (beroepsopleiding is
niet in dit artikel opgenomen), op gezamenlijk
verzoek van de ondertekenende partijen, bij een
besluit van de Raad op voorstel van de Commissie. Een voorbeeld van de eerste aanpak is het
Actiekader voor de ontwikkeling van competenties en kwalificaties voor levenslang leren (2002),
dat ten uitvoer moet worden gelegd door de nationale aangesloten organisaties van vakbonden
en werkgeversorganisaties op EU-niveau.
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.
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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.
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 ondersteunen,
coördineren of vullen de acties van de lidstaten op
het gebied van onderwijs en beroepsopleiding aan.
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AANBIEDERS VAN BEROEPSONDERWIJS
EN -OPLEIDING organiseren onderwijs- en
opleidingsprogramma's, soms in samenwerking
met het bedrijfsleven. Beroepsonderwijs en
-opleiding is een sleutelelement van de systemen
voor levenslang leren, die werknemers de kennis, vaardigheden en competenties bijbrengen
die in bepaalde beroepen en op de arbeidsmarkt
vereist zijn. Voortgezette beroepsopleiding en
voortgezet beroepsonderwijs vinden plaats na de
initiële opleiding of na de start van het beroepsleven. Zij heeft tot doel de kennis te verbeteren,
burgers te helpen nieuwe vaardigheden te verwerven, zich om te scholen en hun persoonlijke
en professionele ontwikkeling te bevorderen. Het
voorgezet beroepsonderwijs en de voortgezette
beroepsopleiding zijn grotendeels praktijkgericht, waarbij het merendeel van het leren op de
werkplek plaatsvindt.
DE (NATIONALE EN REGIONALE) OVERHEID
stelt het kader van de beroepsopleiding vast
(prioriteiten, financiering, beleid, enz.) en beheert
het systeem rechtstreeks of via andere actoren,
zoals bilaterale fondsen (gezamenlijk opgericht
door vertegenwoordigers van de werknemers
en het bedrijfsleven in sommige lidstaten van de
EU), specifieke organisaties die worden aangestuurd door vakbonden, beroepsverenigingen of
werkgeversorganisaties, en particuliere entiteiten.
VALIDATIE- EN CERTIFICERINGSINSTANTIES
houden zich bezig met het verstrekken van de
validering en certificering van vaardigheden volgens de richtlijnen en verantwoordelijkheden die
de overheid hun toekent.
EXTERNE CONSULTANTS kunnen grote ondernemingen helpen bij het in kaart brengen van
de vaardigheden van de werknemers en het uitstippelen van mogelijke opleidingstrajecten voor
de ontwikkeling van de basis van het menselijk
kapitaal.

De spelregels

SOCIALE PARTNERS VAN DE EU
De gezamenlijke reactie van de EFBH en FIEC
op de raadpleging over de actualisering van de
vaardigheidsagenda voor Europa (2020) erkent
de vraag naar geschoolde werknemers in de
bouwsector na de technologische transformatie
en de vergroening van de economie. De sociale
partners vragen om betrokken te worden bij het
beleidsontwerp van de Commissie met betrekking tot de invoering van individuele leerrekeningen en de validatie van vaardigheden in de industrie. Zij benadrukken de noodzaak om het beleid
inzake vaardigheden en beroepsonderwijs en
opleiding te koppelen aan collectieve onderhandelingen op nationaal niveau. De samenwerking
tussen de overheid, de onderwijs- en opleidingsinstellingen en de sociale partners moet worden
versterkt. De EFBH en FIEC willen het aantal
leerlingen/stagiairs verhogen, de kwaliteit van de
opleiding verbeteren en stabiele arbeidsperspectieven in de sector creëren.

EU-INITIATIEVEN
In de EU zijn onderwijs en opleiding een bevoegdheid van de lidstaten. De Europese initiatieven
voor vaardigheden en kwalificaties hebben tot
doel de samenwerking tussen de lidstaten aan te
moedigen en de coördinatie van hun acties op het
gebied van de initiële en voortgezette beroepsopleiding te vergemakkelijken.
Er zijn drie aspecten voor de Europese maatregelen op dit gebied:
•

INZICHT IN VAARDIGHEDEN:

ESCO (European Skills, Competences,
Occupations and Qualifications), de meertalige
referentieterminologie voor vaardigheden,
competenties, beroepen en kwalificaties;
EU Skills Panorama, een online-instrument
dat toegang biedt tot gegevens en informatie
over de behoeften aan vaardigheden in beroepen, sectoren en landen.
• ONTWIKKELING VAN VAARDIGHEDEN:

Aanbeveling inzake sleutelcompetenties voor
levenslang leren, die de EU-landen stimuleert
om het aanbod van sleutelcompetenties voor
iedereen te ontwikkelen als onderdeel van hun
leerstrategieën;
DigComp (EU Digital Competence Framework)
en Entrecomp (Entrepreneurship Competence
Framework), die gemeenschappelijke referentie-instrumenten zijn en kunnen worden
gebruikt als basis voor een online zelfbeoordelingstest;
Grand Coalition for Digital Jobs, een samenwerkingsverband van meerdere belanghebbenden om het gebrek aan ICT-vaardigheden
en de verschillende ICT-gerelateerde vacatures aan te pakken;
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EAfA (European Alliance for Apprenticeships),
die regeringen en belangrijke belanghebbenden bij elkaar brengt om de kwaliteit, het
aanbod en het algemene imago van het leerlingwezen in Europa te versterken.

•

TONEN VAN VAARDIGHEDEN:

EQF (European Qualifications Framework), dat
een gemeenschappelijk referentiekader voor
kwalificaties is om deze in alle lidstaten overdraagbaar te maken;
Aanbeveling over de validatie van niet-formeel
en informeel leren, waarin de EU-lidstaten
wordt verzocht om uiterlijk in 2018 regelingen voor validatie in te voeren (de Europese
richtsnoeren voor validatie en de Europese
inventaris van validatieregelingen kunnen het
proces ondersteunen);
ECVET (Europees systeem voor studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding), dat de leerprestaties voor beroepsonderwijs en -opleiding meet om geografische
mobiliteit mogelijk te maken.
Met de nieuwe vaardigheidsagenda voor Europa
voor 2016 zijn acties gelanceerd die gericht zijn
op het beschikbaar stellen van opleiding, vaardigheden en ondersteuning aan mensen in de EU.
Enkele van deze acties zijn: Bij- en omscholings
trajecten: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen, het herziene Europees kwalificatiekader,
de Coalitie voor digitale vaardigheden en banen,
de Blauwdruk voor sectorale samenwerking op
het gebied van vaardigheden, het EU-instrument
voor vaardigheidsprofielen voor onderdanen
van derde landen, maatregelen in verband met
beroepsonderwijs en -opleiding naar aanleiding
van de conclusies van Riga van 2015, de herziene
Aanbeveling inzake sleutelcompetenties voor
een leven lang leren, de herziene Europass (het
gemeenschappelijk kader voor het aanbieden
van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties), de Aanbeveling inzake het volgen van
afgestudeerden, studies om beste praktijken op
het gebied van braindrain te analyseren en uit te
wisselen.
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EU-AANBEVELINGEN
De Aanbeveling van de Raad van 2017 betreffende het Europees kwalificatiekader voor een
leven lang leren en de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 2009 betreffende de invoering van een Europees systeem voor
studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs
en -opleiding (ECVET).
Aanbevelingen zijn niet bindend, informeren
de EU-landen gewoon over de standpunten van
de EU-instellingen over een bepaald thema en
stellen een actielijn voor zonder enige wettelijke
verplichting op te leggen.

EU-FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
Het Europees Sociaal Fonds financiert lokale, regionale en nationale projecten op het gebied van
de werkgelegenheid in heel Europa;
Het Erasmus+ -programma, dat onderwijs,
opleiding, jeugd en sport in Europa financieel
ondersteunt;
Het Youth Employment Initiative (Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, YEI), financiert
doorgaans het aanbieden van leerlingplaatsen,
stages, werkstages en bijscholing die leiden tot
kwalificatie, voornamelijk voor jongeren die geen
onderwijs, werk of opleiding volgen (NEET's).
Het BUILD UP Skills-initiatief is in 2011 van start
gegaan in het kader van het IEE-programma (Intelligente energie voor Europa) en heeft tot doel
de opleiding en scholing van ambachtslieden en
andere bouwvakkers en systeeminstallateurs in
de bouwsector te stimuleren.
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