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VERNIEUWDE NIEUWSBRIEF 

Dit is de vernieuwde nieuwsbrief van de onderne-

mingsraad, deze zal maandelijks terug te vinden zijn 

bij uw loonstrook. Hierin kunt u lezen wat de onder-

nemingsraad van Compass Group Nederland voor u, 

uw collega’s en de organisatie kan betekenen. Wist u 

trouwens dat we nog plaats hebben voor nieuwe le-

den. Hebt uzelf iets in te brengen en heeft u een ge-

zonde kritische kijk op uw werk, bent u bereid uw 

nek uit te steken en iets extra’s te doen om het wer-

ken bij de Compass Group nog leuker te maken? 

Schroom dan niet om contact op te nemen met het 

secretariaat van de ondernemingsraad, mail naar 

ondernemingsraad@compass-group.nl. 

Als u de notulen van de ondernemingsraad wilt lezen 

kunt u een mail sturen. Dan mailen wij u de notulen 

maandelijks toe, u kunt ook kijken op de onderne-

mingsraadpagina op de digitale werkplek. 

 

LEES IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEVEN 

⇒ Wilt u weten waarom er een ondernemingsraad 

is? 

⇒ Wat staat er op het programma voor het ko-

mende jaar voor de ondernemingsraad. 

⇒ Wilt u weten wat het doel is van de onder-

nemingsraad van Compass Group Nederland? 

⇒ Wilt u weten hoe de ondernemingsraad haar 

doel bereikt? 

⇒ Wilt u weten hoe de ondernemingsraad com-

municeert met haar achterban? 

⇒ Wilt u meer informatie van of over de onderne-

mingsraad?  

 

INTRANET 

Wij hebben een eigen pagina, hierop staan de vol-

gende zaken zodat u altijd op de hoogte kunt zijn 

van de activiteiten en de voortgang van de onderne-

mingsraad. 

- Berichten op de digitale werkplek 

- Verslagen van overleg 

- Jaarverslag 

- Berichten bij digitale loonstrook 

 

WIE ZITTEN ER ALLEMAAL IN DE OR? 

IEDERE MAAND STELT IEMAND ANDERS ZICH VOOR. LEES WAT DE 

ONDERNEMINGSRAADLEDEN DRIJFT IN HUN WERK, ALS ONDERNE-

MINGSRAADLID MAAR OOK WAT ZE LEUK VINDEN ALS ZE NA HET 

WERK WEER NAAR HUIS GAAN. 

 

Vandaag stelt zich voor: Bert van Ruiten 

Ik zit sinds 2001 in de ondernemingsraad, eerst die 

van Avenance en nu dus in de raad van Eurest. Mijn 

grootste drijfveer om in de ondernemingsraad te 

gaan was/is de interesse in het geheel achter de da-

gelijkse werkzaamheden, het fenomeen OR en de 

belangen van de medewerkers. Na mijn werk pro-

beer ik met enige regelmaat een tennisracket te 

hanteren en is F1 een favoriet. In mijn verdere vrije 

tijd klus ik graag in en om het huis en ben ik sinds 

enige tijd trotse eigenaar van een leuk bootje waar 

we gezellige tochtjes mee gaan maken. 
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