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Overzicht materiaal oproep Unox Oss 
 
Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de gezochte stukken  
 
LET OP: VOOR ALLES GELDT DAT HET GAAT OM ZOWEL PAPIER ALS DIGITAAL MATERIAAL  
 
Stukken van werknemers 
Dagboeken en persoonlijke aantekeningen  
Correspondentie onder werkenden en met de bedrijfsleiding (brieven, email en via sociale media) 
 
Interviews, studies en onderzoeken 
Bijvoorbeeld van (onderzoeks)journalisten of sociologen. Het gaat zowel om interviews verwerkt in 
studies en artikelen als om de oorspronkelijke opnames van interviews. Onderzoeken kunnen ingaan op 
hoe er gewerkt wordt en/of gaan over de mensen uit het bedrijf. 
 
Vakbondswerk in het bedrijf: bedrijfsledengroep(en) 
Jaarverslagen en werkplannen van de BLG  
Evaluaties, onderzoeken en interne noties  
Vergaderverslagen, afspraken- en besluitenlijsten van vergaderingen van het BLG-bestuur (inclusief 

achterliggende stukken), van kadervergaderingen, kaderdagen en kadercongressen, van 
ledenvergaderingen, van informeel overleg (met werkenden uit het bedrijf (leden en niet-leden), 
met kaderleden, met bestuurders, met het bedrijf) en van themabijeenkomsten  

Nieuws, oproepen, mededelingen in de vorm van flyers, bulletins, pamfletten, prikbordmededelingen, 
mails, berichten op sociale media vanuit de BLG 

Correspondentie met leden, het bedrijf (bedrijfsleiding en managers), binnen de BLG, met andere 
bonden, met de (C)OR en het district van de vakbond (brieven, email en via sociale media) 

Stukken van werkgroepen en commissies (correspondentie, notities, verslagen, onderzoeken, adviezen, 
plannen en voorstellen)   

Persoonlijke aantekeningen 
Actiemateriaal (actieplannen, draaiboeken, actie- of stakingsoproep, stakingsinstructies, afspraken met 

het bedrijf, verslagen van actievergaderingen, correspondentie rondom een actie (met 
werkenden uit het bedrijf (leden en niet-leden), kaderleden, bestuurders, het bedrijf), 
solidariteitsverklaringen, evaluaties van acties)   

 
Vakbondswerk op regionaalniveau: districtsactiviteiten 
Het gaat om stukken vanuit het district over activiteiten waarbij werknemers van Unox betrokken 
waren, zoals vergaderverslagen en afspraken- en besluitenlijsten van vergaderingen van 
districtsvergaderingen (inclusief achterliggende stukken) en van een vakbondscafé.  
  
Vakbondswerk op concernniveau en/of nationaal niveau: de eigen vakbondsbestuurder of de 
sectorbestuurder met het bedrijf in de portefeuille 
Onderzoeken en brochures (bijvoorbeeld over (bepaalde aspecten van) arbeidsvoorwaarden) 
Nieuws, oproepen, mededelingen in de vorm van bulletins, prikbordmededelingen, mails, berichten op 

sociale media vanuit vakbond 
Correspondentie en afspraken met het bedrijf (bedrijfsleiding en managers, zoals een convenant of een 

Sociaal Plan) (brieven, email en via sociale media) 
Verslagen landelijke kaderledendagen en ledenvergaderingen 
Cao-dossiers (materiaal rondom de onderhandelingen)  
Materiaal landelijke acties waar Unox aan deelnam (actieplannen, draaiboeken, actie- of 

stakingsoproep, stakingsinstructies, afspraken met het bedrijf, verslagen van 
actievergaderingen, correspondentie rondom een actie (met werkenden uit het bedrijf (leden en 
niet-leden), kaderleden, bestuurders, het bedrijf), solidariteitsverklaringen, evaluaties van 
acties)   
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Vakbondswerk op concernniveau en/of nationaal niveau: Concern Raad/ Centrale Kadergroep 
Onderzoeken  
Correspondentie onderling (brieven, email en via sociale media) 
Vergaderverslagen en afspraken- en besluitenlijsten van vergaderingen, bijeenkomsten en conferenties 

van Concernraad en/of de Centrale Kadergroep 
Persoonlijke aantekeningen  
 
Vakbondswerk op internationaal niveau: internationale vakbonden, internationale netwerken en 
internationale projecten en activiteiten van Nederlandse vakbonden 
Onderzoeken en interne notities  
Vergaderverslagen en afspraken- en besluitenlijsten van vergaderingen, bijeenkomsten en conferenties 
Nieuws, oproepen, mededelingen in de vorm van bulletins, prikbordmededelingen, mails, berichten op 

sociale media   
Correspondentie met het bedrijf (bedrijfsleiding en managers) en onder bonden (brieven, email en via 

sociale media) 
Persoonlijke aantekeningen  
Internationale acties (actieplannen, draaiboeken, actie- of stakingsoproep, stakingsinstructies, 

afspraken met het bedrijf, verslagen van actievergaderingen, correspondentie rondom een actie 
(met werkenden uit het bedrijf (leden en niet-leden), kaderleden, bestuurders, het bedrijf), 
solidariteitsverklaringen, evaluaties)  

Stukken van FNV Mondiaal  
 
Ondernemingsraad en Centrale Ondernemingsraad 
Jaarverslagen en werkplannen van de (C)OR 
Evaluaties, onderzoeken en interne noties  
Vergaderverslagen en afspraken- en besluitenlijsten van OR-vergaderingen en van OR-directie 

vergaderingen (inclusief achterliggende stukken), OR-cursusdagen, landelijke OR-dagen en 
COR-conferenties  

Nieuws, oproepen, mededelingen in de vorm van bulletins, prikbordmededelingen, mails, berichten op 
sociale media vanuit de (C)OR (inclusief informatieblad voor OR’en) 

Stukken rondom advies- en instemmingsaanvragen ((concept)adviesaanvraag, correspondentie, vragen 
en antwoorden n.a.v. adviesaanvraag, beleidsnota’s en -plannen, reactie op adviesaanvraag) 

Campagne materiaal OR verkiezingen (inclusief uitslagen) 
Stukken van werkgroepen en commissies (correspondentie, notities, verslagen, onderzoeken, adviezen, 

plannen en voorstellen)   
Correspondentie met werknemers, onder (C)OR-leden, met het bedrijf (bedrijfsleiding en managers) 

(brieven, email en via sociale media) 
Persoonlijke aantekeningen 
 
Europese ondernemingsraad: European Workers Council  
Stukken die betrekkingen hebben op de contacten tussen werknemers in Oss en de Europese 
Ondernemingsraad  
 
Pensioenen: Progress  
Jaarverslagen en werkplannen  
Evaluaties, onderzoeken en interne noties  
Vergaderverslagen en afspraken- en besluitenlijsten van vergaderingen 
Nieuws, oproepen, mededelingen in de vorm van bulletins, prikbordmededelingen, mails, berichten op 

sociale media vanuit het pensioenfonds 
Onderlinge correspondentie en correspondentie met het bedrijf (bedrijfsleiding en managers) (brieven, 

email en via sociale media) 
Persoonlijke aantekeningen 


