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Wil je weten waarom er een Ondernemingsraad is? 

Volgens de Wet op de Ondernemingsraad is elk bedrijf met meer 

dan 50 werknemers verplicht een Ondernemingsraad in te stellen. 

De Ondernemingsraad bestaat uit collega’s uit het hele land.       

De Ondernemingsraad overlegt met de directeur, Jan Jacob van     

Donselaar,  over het ondernemingsbeleid en de personeel- en  

bedrijfsbelangen die daarbij een rol spelen. 

Vandaag stelt zich voor: Derktje ter Steege 
 

Ik draai sinds begin 2013 mee in de Ondernemingsraad van 

Compass. Mijn reden om in de Ondernemingsraad te gaan is 

om achter de schermen te kijken hoe beslissingen worden 

genomen en of ik daar voor mijn collega's in het land iets 

kan betekenen.  Ik vind het heel belangrijk om in de OR op 

te komen voor, en mee te denken met beslissingen die voor 

collega's en medewerkers belangrijk zijn. Naast mijn werk 

als algemene dienst medewerkster bij Eurest Services (NAM 

Assen) ben ik ook actief in de gemeentelijke politiek ook 

hier probeer ik een luisterend oor te bieden en mee te    

denken. Buiten deze werkzaamheden om vind ik het heerlijk 

om thuis te zijn en te genieten van mijn man, kinderen en 

kleinkind. 

Wie zitten er allemaal in de OR 
 

Iedere maand stelt iemand anders zich voor. Lees wat de 

ondernemingsraadsleden drijft in hun werk, als Onderne-

mingsraadslid, maar ook wat ze leuk vinden als ze na het 

werk weer naar huis gaan. 

Managersdag 23 september 2013 

Een maand geleden vond de Vestigingsmanagerdag plaats in 

het Beatrixtheater te Utrecht. De directie deelde haar toe-

komstvisie op een interactieve en persoonlijk wijze.  Ook de 

Ondernemingsraad presenteerde zich door middel van een 

informatiestand. Daar werd heerlijke chocolade uitgedeeld. De 

vragen werden persoonlijk  gesteld aan de  leden. De avond 

werd afgesloten met een spetterend optreden van Jeroen van 

der Boom.  

Volgens de Ondernemingsraad voor herhaling vatbaar.  

De Ondernemingsraad, een hobby ? 

Natuurlijk kan OR-werk een hobby worden, maar in eerste instantie 

moet het niet zo bekeken worden. De Ondernemingsraad is een 

medezeggenschapsorgaan van het bedrijf. Het Ondernemingsraad-

werk gebeurt meestal tijdens werktijden. Om  tegenover de directie 

onafhankelijke standpunten te  kunnen innemen geeft de wet    

regels voor de rechtsbescherming van OR-leden ingeval van bijvoor-

beeld ontslag en promotie. Verder kunnen Ondernemingsraden 

deskundigen inschakelen en ook hebben OR-leden recht op het 

volgen van speciaal voor hen geschikte cursussen. 

Als Ondernemingsraad lid besef je wel dat OR-werk ook een klein 

beetje hobby moet zijn. Ondanks de mogelijkheid om in werktijd te 

vergaderen wordt de individuele voorbereiding nogal eens in de 

eigen vrije tijd verricht. Bovendien zullen de collega’s in het bedrijf 

vaak een beroep op OR-leden doen als het gaat om het oplossen 

van allerlei problemen. Dat is vaak leuk, maar soms ook lastig en 

tijdrovend.  

De Ondernemingsraad, een professionele hobby! 

Landgoed de Pauwenhof 


