
   

Internationalisering en medezeggenschap  

alleen voor de grote bedrijven?  

 

Inleiding 

Nee dus. Ook bedrijven in de omvang van 50 tot ongeveer 300 medewerkers hebben hiermee van 

doen. Opsplitsing; onderbrenging van werksoorten in aparte BV’s met een buitenlandse moeder; 

outsourcing van diensten. In toenemende mate hebben ondernemingsraden hiermee te maken. 

Business as usual? Verre van dat. Maar wat te doen?  

 

Themamiddag 

Voor OR-en uit dit bedrijfssegment organiseren de Merlijn Groep en De Voort Advocaten I Mediators 

een studiemiddag rondom dit thema op donderdagmiddag 13 juli 2017 bij De Voort Advocaten, 

Professor Cobbenhagenlaan 75 in Tilburg. 

 

Wat mag u verwachten?  

Best wel veel. Gespecialiseerde advocaten op het gebied van medezeggenschap als mevrouw mr. 

Karen Maessen en de heer dr. mr. Steven Jellinghaus geven aan de hand van actuele rechtspraak 

antwoord op belangrijke vragen van ondernemingsraden in internationaal verband. Zij behandelen 

pijnpunten uit de Wet op de ondernemingsraden en de praktijk. Daarbij geven zij steeds handige tips 

en tricks.  

Past het huidige medezeggenschapsmodel nog in tijden van toenemende globalisering? De heer 

Marcus Meyer – promovendus bij de Universiteit Maastricht, werkend aan een proefschrift omtrent 

de positie van Nederlandse ondernemingsraden in internationale concerns - vertelt over de 

beschikbare resultaten van zijn onderzoek en doet op basis daarvan aanbevelingen. Hij laat zien waar 

kansen voor de medezeggenschap liggen.  

Interactie ontbreekt niet. Aan de hand van prikkelende stellingen vindt discussie plaats tussen de 

deelnemers en sprekers. Praktijkvoorbeelden en do’s and don’ts van ondernemingsraden worden 

aangevuld met tips uit een wel hele bijzondere praktijk: de heer Wouter Hendrickx, oud-voorzitter 

van de Internationale Ondernemingsraad (IOR) van Cap Gemini doet een boekje open… De uitkomst? 

Een palet aan aanbevelingen waarmee ondernemingsraden aan de slag kunnen. 

 

Aanmelden 

Spreekt u dit aan? De toegang is gratis.1  

Aanmelden kan via een e-mail naar e.schoonings@devoort.nl 

 

Mogen we u begroeten op 13 juli a.s.?  

Dank en tot dan! 

 

Her Grimbergen,     Karen Maessen 

Merlijn Groep MMZ   De Voort Advocaten I Mediators 
1. Let op, bij niet-verschijnen 
na een aanmelding wordt  
€ 100,- in rekening gebracht. 


