
 
 
 
 
 
 
 

EUROPESE FEDERATIE VAN WERKNEMERS-AANDEELHOUDERSCHAP 
 
MISSIE (VOORWOORD VAN DE STATUTEN) 
 
Aandeelhouderschap en participatie van werknemers is een factor die voor een 
groot deel bijdraagt aan de sociale en economische ontwikkeling, belangrijk in 
de tewerkstelling en de ontwikkeling van de onderneming en draagt bij tot de 
vooruitgang van een maatschappij, gestoeld op verantwoordelijkheid, 
rechtvaardigheid en waardigheid. Overal ter wereld is er in gestage 
vooruitgang. 
Niet enkel als werknemers, noch enkel als aandeelhouders, maar als co-
ondernemers geven de werknemers-aandeelhouders uiting aan een nieuwe 
stem en ze zoeken naar de hun toekomende plaats : de werknemers-
aandeelhouders zijn nieuwe sociale partners. 
Zij kunnen een belangrijke en originele bijdrage leveren aan het overleg en de 
politiek met betrekking tot de groei, de competitiviteit en de tewerkstelling in 
Europa. 
Niet alleen de werknemers-aandeelhouders of de gewone aandeelhouders of 
andere, niet-weddetrekkenden, managers, ondernemingen, maar de bevolking 
in het algemeen hebben belangstelling voor werknemers-aandeelhouderschap, 
dat een middel is om betere resultaten te behalen voor iedereen. 
Alle belangrijke studies tonen aan dat wanneer werknemers-
aandeelhouderschap gekoppeld wordt aan participatie (informatie en mede-
inspraak bij het werk, afdeling of onderneming, begeleiden en trainen bij 
groepswerk, communicatie, beheersinformatie, enz.) dit bij de ondernemingen 
een competitief voordeel bewerkstelligt in termen van groei, winst, productiviteit 
en efficiëntie. Het zal de samenwerkings- en verantwoordelijkheidszin gunstig 
beïnvloeden. De Europese Federatie van Werknemers-Aandeelhouders wil een 
brede waaier van welgevoelen en menselijkheid promoten in de werkplaatsen 
en hun omgeving om in de beste verstandhouding verder te gaan. 
Daarom wil de EFWA een open beleid, niet enkel voor de werknemers-
aandeelhouders maar voor elk individu, instelling of onderneming, syndicaat, 
politiek vertegenwoordiger of andere, met het doel aandeelhoudershcap en 
participatie van de werknemers te bevorderen zodat in elk Europees land een 
zo sterk mogelijk vertegenwoordigende federatie zou ontstaan. 
Een der belangrijkste doelen van de EFWA is onze stem te laten horen in het 
sociale en politieke Europese forum. 
De EFWA wil een open Europese organisatie zijn, democratisch en participatief, 
gestoeld op de gemeenschappelijke waarden van luisteren, dialogeren en 
wederzijds respect. 
De EFWA spant zich in om werknemersaandeelhouderschap en participatie te 
bevorderen ten voordele van de werknemers en de ondernemingen, en is 
bedrijvig in de ontwikkeling van de wettelijke en financiële acten en de 
organisatie alom in Europa. 
In deze zin beoogt de EFWA speciaal de onderlinge informatieuitwisseling en 
dialoog over de meest voordelige toepassingen van aandeelhouderschap en 
participatie van werknemers tussen de verschillende landen, de 
ondernemingen, de werknemers organisaties en de andere sociale partners. 

 


