WERKEN AAN EEN DUURZAME
TOEKOMST !

Initiatiefnemer:
Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen (NCP)
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Werken aan een duurzame toekomst !
De gratis trainingsdag 2022 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
staat dit jaar in het teken van de rol van Ondernemingsraad (OR) bij werken aan
een duurzame toekomst. Binnen ondernemingen worden plannen ontwikkeld voor
een vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Het streven is dit in Nederland in
2030 zo ongeveer te halveren. Een mega uitdaging waarvan de uitvoering in veel
ondernemingen niet onopgemerkt zal blijven. Veranderingen van deze omvang
hebben ook grote gevolgen voor de mensen die daar werken. Kortom een belangrijk
maatschappelijk thema waaraan de OR, gelet op zijn positie binnen de
ondernemingen, een essentiële bijdrage kan leveren.
Vanzelfsprekend stopt de rol van de OR bij dit proces niet bij wat er binnen
ondernemingen gebeurt of aan onze landsgrenzen. We hebben het ook over een
toekomst waar mensenrechten niet worden geschonden, kinderarbeid tot het
verleden behoort, een leefbaar loon wordt betaald, het milieu wordt beschermd en
klimaatverandering op aarde wordt beperkt. Bij dit onderdeel zal met name
aandacht zijn voor de OESO-richtlijnen en hoe die in de dagelijkse OR-praktijk
kunnen worden gebruikt. Deze richtlijnen geven aan wat van Nederlandse
ondernemingen wordt verwacht bij het internationaal zakendoen, ook op het gebied
van milieu en klimaat.
Deze speciale gratis trainingsdag wordt georganiseerd in opdracht van het
Nationaal Contactpunt (NCP).
Voor deze bijzondere dag zijn een aantal interessante sprekers uitgenodigd, maar u
mag als deelnemer zelf ook aan de slag. In zgn. onderzoeksgroepen vullen de
deelnemers, aan de hand van een aantal praktijksituaties, de rol van de OR in. Tot
slot vindt plenair een overlegvergadering plaats waarin de verschillende groepen in
discussie gaan met een echte bestuurder.

De MVO-Trainingsdag vindt plaats op 5 juli 2022
Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken Rijnstraat 8 Den Haag.

Nationaal Contact Punt (NCP)
Het NCP heeft twee belangrijke taken, in de eerste plaats bedrijven bekendmaken
met de OESO-richtlijnen (OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) en de toepassing ervan bevorderen (voorlichting). In de tweede
plaats behandelen van meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en
bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de richtlijnen
Kortom het NCP ondersteunt bedrijven om de OESO richtlijnen in praktijk te
brengen. Wanneer dit tot verschillen van inzicht leidt tussen bedrijven en haar
stakeholders kan dit door alle partijen bij het NCP worden gemeld. Het NCP treedt
in dat geval op als onafhankelijke bemiddelaar bij het oplossen van het probleem.
Hierdoor kan escalatie en reputatieschade worden voorkomen.
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10.30 – 10.50

Opening
Welkomstwoord door de dagvoorzitter, Catelene Passchier,
voorzitter NCP en opening door Ed Nijpels, voorzitter
Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

10.55 – 11.25

De OESO richtlijnen
De OESO-richtlijnen geven aan wat de overheid verwacht van
bedrijven op het gebied van MVO bij internationaal zaken
doen. Welke handvatten bieden deze richtlijnen voor de
OR-en?
Door: Catelene Passchier, voorzitter NCP.

11.30 – 12.00

De financiële risico’s van klimaatverandering voor ondernemingen
De gevolgen van klimaatverandering voor uw bedrijf kunnen
groot zijn. Er zijn fysieke risico’s, zoals overstromingen, maar
ook beleidsrisico’s, zoals stijgende CO2-prijzen. Welke risico’s
loopt de Nederlandse economie?
Door: Bas Heerma van Voss, econoom De Nederlandsche Bank.

12.05 – 12.35

De energietransitie en werkgelegenheid
Binnen tal van ondernemingen zijn in het kader van energie
transitie ingrijpende veranderingen aanstaande. Wat betekenen die veranderingen voor de werkgelegenheid?
Door: Kitty Jong, vicevoorzitter FNV en lid commissie Bevordering Medezeggenschap.

12.40 – 13.15

LUNCH

13.20 – 13.50

Wat is de rol van de OR bij de klimaattransitie?
Wat heeft een OR nodig om zijn rol en taak goed te kunnen
uitvoeren bij de klimaattransitie?
Door: Mathi Bouts, voorzitter Multi Nationale
Ondernemingsradenoverleg en Cinta Groos voorzitter COR Tata
Steel.

13.55 - 14.05

Toelichting onderzoeksopdrachten
Hoe gaan we te werk in deze opdrachten en waar moet je op
letten?
Door: Catelene Passchier, voorzitter NCP.

14.10 - 15.30

Onderzoekrondes
Onderzoeksgroepen van ongeveer 6 á 8 personen buigen zich
over een opdracht. De rol van de deelnemers in de groepen is
gelijk, namelijk iedereen is lid van een ondernemingsraad. De
opdracht is in het kort het voorbereiden van de behandeling
van de case in een overlegvergadering die aansluitend gaat
plaatsvinden.

15.35 - 15.50

PAUZE

15.55– 16.55

Overlegvergadering met de bestuurder
De onderzoeksgroepen gaan de verschillende cases bespreken
met een bestuurder tijdens een overlegvergadering.
Bestuurder: Herman Mulder, voormalig lid NCP.

16.55 - 17.00

Evaluatie en afsluiting
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