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Chris van der Hengel 
Sinds 2008 ben ik lid van de ondernemingsraad van  
Compass Group NL. De keuze om mijzelf verkiesbaar te 
stellen voor de OR is dat ik de kans wilde krijgen om 
het bedrijf van binnen en buiten te leren kennen. Als        
gekozen vertegenwoordiger van mijn collega’s wil ik 
graag mijn steentje bijdragen binnen de OR en zo de 
duurzame continuïteit te waarborgen. Nog steeds is    
een van mijn speerpunten om de operatie en over-
head   dichter bij elkaar te krijgen. 
 

Naast mijn werkzaamheden bij Compass ben ik een   
fanatiek tennisser en een liefhebber van veld/zaal     
voetbal. Uiteraard is hierbij de derde helft een graag 
gedane hobby….  

Wie zitten er allemaal in de OR 

Iedere maand stelt iemand anders zich voor. Lees wat 

de ondernemingsraadsleden drijft in hun werk, als on-

dernemingsraadslid, maar ook wat ze leuk vinden als ze 

na het werk weer naar huis gaan. 

Scholingsrecht 
Als Ondernemingsraad lid heb je niet automatisch alle kennis die je nodig 

hebt om in de Ondernemingsraad te zitten en om goed mee te kunnen  

denken en praten. Met de kennis van je dagelijkse werkzaamheden kom je 

een heel eind want daar gaat het heel vaak over, maar er zijn ook zaken 

waarvoor je meer kennis nodig hebt. Hiervoor is er dus het recht op scho-

ling. Leden van de Ondernemingsraad mogen tijdens werktijd vergaderen 

en gebruikmaken van de voorzieningen van de werkgever. Ze bepalen in 

overleg met de werkgever hoeveel tijd zij besteden aan Ondernemingsraad 

werkzaamheden. Dat moet minimaal 60 uur per jaar zijn. Er is geen     

maximum. Ook hebben Ondernemingsraadleden recht op scholingsverlof, 

dit is 5 dagen per jaar. Als je lid bent van een Ondernemingsraadcommissie 

mag je nog 3 dagen extra scholing volgen. Over de scholing hebben de 

Ondernemingsraad en de werkgever afspraken maken. De werkgever   

betaalt de kosten van de scholing.  

Behandeld door de Ondernemingsraad     

De afgelopen tijd is het rustig geweest rond de werkzaamheden maar we 

hebben wel een heel leuk nieuwtje waar we heel erg trots op zijn. Onze 

collega Enzo Leeuwerke (objectleider cleaning remote site bij de NAM As-

sen), heeft het volgende gedaan: Het ging om de voetbalwedstrijd tussen 

het RTL sterren team en het team van 3FM. In het kader van Serious     

Request werd de wedstrijd georganiseerd. De wedstrijd vond plaats in het 

stadion van NAC Breda. De wedstrijd werd na de eredivisie wedstrijd    

NAC - Cambuur gespeeld. Je kon bieden op een plek in het elftal van 3FM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogste bieder mocht meedoen. Mijn bod van € 6735,25 was ruim  

voldoende om de bieding te winnen en zodoende mocht ik dus meedoen 

in het team van 3FM. Dankzij bijdrages van vrienden, bekenden & collega's 

kwam ik tot het grote bedrag. Het meeste kwam bijeen door € 2500,00 

van collega's van het servicekantoor tijdens een kerstlunch en de           

verdubbeling van dit bedrag door Compass Group Nederland. 

Wild Juice Amsterdam 


