WEBINAR
Studiedag “Europese ondernemingsraden”
Ter attentie van de nieuw verkozenen en ervaren verkozenen

DINSDAG 2 FEBRUARI 2021
Aanvankelijk was deze vorming opgevat als een fysieke vorming, maar de
formule werd gewijzigd naar aanleiding van de onzekerheid betreffende
de sanitaire maatregelen. We stellen u daarom voor een webinar te volgen
met simultaanvertaling in het Frans en het Nederlands.
De vormingsdag is opgesplitst in twee delen: in de voormiddag een sessie
voor de nieuw verkozenen in de Europese Ondernemingsraden en in de
namiddag een sessie voor de ervaren afgevaardigden. Je kan jouw keuze
maken bij de inschrijving. De inschrijvingen worden gecentraliseerd bij
de beroepscentrales. De ingeschreven deelnemers zullen enkele dagen
voor de vorming de link voor de webinar ontvangen. Je kan je vanaf 30
minuten voor aanvang aanmelden om je verbinding te testen.
Ook willen we de deelnemers vragen om het akkoord van hun Europese
Ondernemingsraad bij zich te hebben en om dit vóór de vorming te lezen.

PROGRAMMA VOOR DE NIEUW VERKOZENEN
IN DE EUROPESE ONDERNEMINGSRADEN
09.00 – 09.30u.

Test verbinding webinar

09.30 – 09.40u.
Welkomstwoord door Miranda Ulens,
			Algemeen Secretaris ABVV
09.40 – 10.10u.
Rol en opdrachten van de EOR,
			Frédéric Turlan - ETUI
10.10 – 10.20u.		

Vraag en antwoord

10.20 – 10.50u.
Wat is de actualiteit rond de herstructureringen in Europa?
			John Hurley - Eurofound
10.50 – 11.10u. 		

Getuigenissen

11.10 – 11.20u.		

Pauze

11.20 – 11.50u.		
Nieuwe leden van de EOR’s, jullie worden ondersteund
			(beschikbare instrumenten, expertennetwerken,
			coördinatoren enz.)! Fidel Gavilan (ABVV Metaal)
			

& Yasmine Sanpo (Algemene Centrale)

11.50 – 12.00u.		

Vraag en antwoord

12.00 – 12.10u.		

Conclusies
PROGRAMMA VOOR DE ERVAREN VERKOZENEN
IN DE EUROPESE ONDERNEMINGSRADEN

12.30 – 13.00u.		

Test verbinding webinar

13.00 – 13.10u.		
Welkomstwoord door Miranda Ulens,
			Algemeen Secretaris ABVV
13.10 – 13.30u.		
		

Wat is de actualiteit rond de herstructureringen in Europa?
John Hurley - Eurofound

14.30 – 14.50u.		
Verbind de punten: informatie en raadpleging via
			
de Europese Unie inzake herstructureringen,
			Aline Hoffmann - diensthoofd arbeidsverhoudingen ETUI
14.50 – 15.00u.		

Vraag en antwoord

15.00 – 15.10u.		

Pauze

15.10 – 15.30u.		
Praktische tips om de herstructureringen te beheren,
			Frederic Turlan - ETUI
15.30 – 16.00u.		

Vraag en antwoord

16.00 – 16.10u.		

Conclusie

Voor inschrijvingen, gelieve contact op te nemen met je beroepscentrale.

vakbondABVV

WWW.ABVV.BE

V.U.: ABVV, Thierry Bodson, Hoogstraat 42; 1000 Brussel

