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OPROEP 

HEB JE HET FORMULIER FISCALE UITRUIL REISKOSTEN AL    
INGEVULD EN VERSTUURD? 

Doe dit snel, nu kan het nog. Laat deze financiële         
meevaller niet liggen in tijden van schaarste. 

 

Gepest worden op de werkvloer 

Pesten op de werkvloer zou niet mogen gebeuren maar 
komt vaker voor dan je denkt, weet jij waar je bij ons     
terecht kunt als je gepest wordt? 

Denk aan Speak UP en praat erover met onze vertrouwens-
personen. Zodat er iets aan gedaan kan worden. Pesten op 
de werkvloer mag niet gebeuren. 

 

Vanaf deze week nieuw in de nieuwsbrief: 

JIJ MAAKT HET VERSCHIL 
Of je het nu gelooft of niet, zo is het, of misschien beter om 
te zeggen jij kunt het verschil maken, door op de juiste    
manier te handelen ben je een hele belangrijke schakel in 
een gezond  bedrijf. 
 

Een van de goeie dingen van in de ondernemingsraad zitten 

is dat je bewust wordt van het hoe en waarom er            

beslissingen genomen worden vanuit onze directie.        

Bijvoorbeeld het besparen van kosten. Hierover is er      

uitvoerig gesproken op de top 150 dag. Ook in de          

Summersave2.0 kwam dit sterk naar voren. Dit soort acties 

wordt besproken met leidinggevenden op de locaties en zij 

bespreken dat met hun team. 

Als ondernemingsraad willen we je aangeven dat wij en jij 

dus ook, als collega op de vloer, hierin heel belangrijk zijn. 

Iedere euro die we niet uitgeven is winst. En daar kun jij 

het verschil maken, bijvoorbeeld om de juiste recepturen te    

hanteren: als er 1 plak kaas opgaat moet je er niet een   

tweede bijdoen omdat dit zo mooi lijkt, want op dat         

moment moet je ook de verkoopprijs aanpassen voor een 

gezond rendement. Reken ook het juiste product af met de 

gast, luxe brood niet aanslaan onder gewoon brood, dan  

verkoop je het namelijk onder de inkoopprijs en dan is er 

geen geld meer om je salaris te betalen.                      

Schoonmaakmiddelen gebruiken zoals staat                    

voorgeschreven op de gebruiksaanwijzing, dus niet nog een 

scheut zeep omdat dit lekker schuimt. Meer zeep betekent 

niet dat het ook beter schoonmaakt, soms zelf juist niet! 

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. 

Ik ben Anna Govaert 38 jaar en een alleenstaande moeder van een dochter 7 

genaamd Rosa. Sinds juni 2012 ben ik werkzaam als catering beheerder op de 

twee mans locatie Rabobank Altena in Almkerk. Ook hebben we 3 dagen on-

dersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Dit maakt dat het 

werk meteen een leuke andere dimensie 

heeft. Hiervoor heb ik met veel plezier 18 jaar 

als kok gewerkt in verschillende zaken en de 

laatste 6 jaar een eigen zaak gehad. Daar de 

tijden van de horeca moeilijk zijn te combine-

ren met de opvoeding van een kind ben ik in 

de bedrijfcatering gerold. Wat me tot nu toe 

erg goed bevalt. Na een jaar merkte ik dat ik 

de verbinding met het bedrijf “Eurest” miste. 

Waarom werden er bepaalde beslissingen 

genomen, wie werken er nog meer en wat kan 

ik nog meer betekenen dan alleen op mijn 

eigen locatie zorgen dat de dingen lopen. 

Toen zag ik de oproep voor de OR langs      

komen en bedacht me dat ik zo meer “in” het bedrijf kon komen te staan en 

zo mijn gevoel dat ik mee mag denken over bepaalde zaken die spelen in het 

bedrijf en de achter grond van beslissingen beter kan begrijpen. Het gevoel 

dat ik er bij had klopt ook. Ik voel me meteen meer betrokken en begrijp nu 

beter waarom bepaalde zaken worden besloten en door gevoerd worden. 

Naast mijn werk  en de opvoeding van mijn dochter ben ik regelmatig te    

vinden in de sportschool. Daarnaast vindt ik het heerlijk om met mijn handen 

te werken zoals meubels opknappen en met wol te vilten. Met de wol maak 

o.a. lampenkappen, wandkleden en alles wat er in me opkomt om te maken. 

Daar in kan ik mijn creativiteit in uiten. Verder wandelen in de bossen hier in 

Brabant en thee drinken of uit eten gaan met mijn vriendinnen kan ik ook erg 

van genieten. 

Interim justitia 


