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Het Dagelijks Bestuur                                            
binnen de ondernemingsraad 

Het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad van     
Compass Nederland BV bestaat uit een voorzitter, 2 vice 
voorzitters en een secretaris.  

De binnengekomen post wordt door het Dagelijks Bestuur 
naar de juiste persoon of afdeling gestuurd. Tevens wordt 
de vergaderfaciliteit / planning en agenda’s geregeld. 
Maandelijks heeft deze commissie een overleg met de   
bestuurder, hier worden punten besproken die op de  
agenda van de OV vergadering terug komen. 

Wij ontvangen verzoeken van zowel de bestuurder als van 
de medewerkers van Compass. De ondernemingsraad   
behandelt geen individuele verzoeken maar alleen         
aangelegenheden die meerdere medewerkers aangaan. 
Wanneer er zich onderwerpen aandienen zorgt het        
Dagelijks Bestuur dat deze bij de juiste specialist of        
commissie terecht komen zodat zij zich kunnen buigen over 
het onderwerp om tot een uitspraak te komen. Deze     
uitspraak wordt dan op een later tijdstip in de gehele     
ondernemingsraad besproken. 

 

De ondernemingsraad & Facebook 

De ondernemingsraad zet regelmatig stukjes op Facebook, 
ken je collega’s die nog geen lid zijn van de Eurest Face-
book, draag ze dan voor zodat zij ook kunnen zien welke 
leuke “werk gerelateerde”  onderwerpen op de Eurest 
Facebook pagina staan. 

 

De 5 Kritische Verbeter Punten 

Iedere vergadering kunnen er punten naar voren gebracht 
worden waar wij op de werkvloer als collega’s tegenaan 
lopen en waarbij het heel fijn zou zijn als dat zou             
verbeteren. Herken je dit en heb je ook een dagelijkse    
irritatie waarvan je vrijwel zeker weet dat dit ook voorkomt 
op andere locaties. Geef dit door aan de ondernemings-
raad, wij toetsen wel of het een algemeen probleem is, 
maar als dat zo is komt het onderwerp op de agenda en 
wordt het bespreekbaar gemaakt en zullen we er alles aan 
doen om het zo goed mogelijk op te lossen 

 

 

 

 

Wie zitten er allemaal in de Ondernemingsraad 

Iedere maand stelt iemand anders zich voor. Lees wat de ondernemings-
raadsleden drijft in hun werk, als ondernemingsraadslid, maar ook wat ze 
leuk vinden als ze na het werk weer naar huis gaan. 

Aangenaam collega’s, 

Mijn naam is Piety van der Molen, ik 
woon in Assen en werk in het Grand 
Café in het UMCG. Binnen het UMCG 
runnen wij twee bezoekersrestaurants 
het Grand Café en DeliMarché, twee 
mooie locaties op een bijzondere plaats. 

Ik hou me o.a. bezig met de ondersteu-
ning van onze leerlingen en stagiaires. 
De introductie, het welkom heten en de 
begeleiding. Ook zorg ik ervoor dat we 
de subsidies of afdrachtvermindering 
die beschikbaar zijn voor het opleiden 
van mensen in ons vakgebied terug   
krijgen. Ik had wel eens vaker van de OR 
gehoord maar dacht eigenlijk ”dat is 
niets voor mij, ben ik het type niet voor, 
alleen maar saai vergaderen”. Maar ik 
moet eerlijk bekennen,  niets is minder 
waar! Als je in de OR zit hoor en zie je veel meer wat er binnen onze organi-
satie allemaal  gebeurd, het waarom achter bepaalde keuzes en beslissingen. 
Dat de OR zo’n belangrijk onderdeel van een organisatie is en staat en      
opkomt voor de achterban daar was ik me eigenlijk nooit zo bewust van. De 
informatie en kennis tijdens een OR vergadering is niet saai maar juist erg 
interessant en boeiend en voor mij persoonlijk horizon verbredend. 

Binnen de OR zijn er verschillende commissies die afzonderlijk van elkaar 
vergaderen, ik heb gekozen voor de commissie HSE. Deze commissie  houdt 
zich o.a. bezig met de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers, 
denk hierbij aan brandpreventie, veilig werken, werkschoenen, brand en 
blusapparatuur, bedrijfshulpverlening. 

Piety van der Molen 
Opleidingscoördinator 
OR-lid 

Menzis Bellevue Groningen 


