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Speciale feesteditie 

Zo kort voor de feestdagen, buiten heerlijk stormachtig, 
binnen gezellig met zijn allen bij de kachel. Heeft toch een 
fijn sfeertje, of het nu thuis is of op het werk, het geeft 
altijd weer een “warm” gevoel. Wij als ondernemingsraad 
willen jullie allemaal  

fijne feestdagen wensen en dat we elkaar in 2015 weer 
gelukkig en gezond mogen ontmoeten. 

 

Cadeautje van de ondernemingsraad 

Als je je via het mailadres van de ondernemingsraad    
aanmeld om de notulen én de nieuwsbrief van de         
ondernemingsraad digitaal te willen ontvangen dan krijg 
je van ons een presentje thuis gestuurd.  

Mail ons, geef je adres en je personeelsnummer door en 
let de komende dagen op je brievenbus. 

 

Cursus van de ondernemingsraad 

De ondernemingsraad heeft de afgelopen maand een  
training gevolgd. Een van de terugkomende onderwerpen 
is altijd “samenwerken”. Deze keer hebben wij dit gedaan 
in samenwerking met een paardencoach. Hele geweldige 
inzichten kwamen hieruit naar voren. Een absolute      
aanrader voor een teambuildings training. 

 

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/werken ben jij als collega een 
hele belangrijke schakel in een gezond  bedrijf. 
 
Momenteel lopen er heel veel sales promotion          pr-

gramma’s binnen Eurest. Hebben jullie hier ervaring mee, 

loop je tegen problemen aan, welke successen haal je 

eruit, deel je ervaring met de ondernemingsraad zodat we 

de bestuurder op de hoogte kunnen houden van de bevin-

dingen op de werkvloer. 

 

Heb je het formulier “fiscale uitruil reiskosten” 

al ingevuld en opgestuurd? 

Meer dan 76%  van de collegae hebben hun aanvraag  

ingestuurd. Wil je nog meedoen zul je snel moeten       

reageren, Achteraf is dit voordeel niet meer te incasseren. 

Wie zitten er allemaal in de Ondernemingsraad 

Deze maand hebben we een speciale “gast” in de nieuwsbrief, bijna iedere    
collega zou hem kunnen kennen als directeur H&R maar hieronder kun je lezen 
wat hem drijft in zijn werk, als gesprekspartner van de ondernemingsraad, maar 
ook wat hij leuk vind als hij na het werk weer naar huis gaat.  

Hallo, mijn naam is Jaques de Hulster. Ik 
werk vanaf 1996 binnen personeelszaken in 
de catering branche. Eerst bij Catering   
Services Post met projectmanagement en 
vervolgens als personeelsmanager. Daarna 
heb ik samen met een Eurest collega in 
1998-1999 de overname van Catering    
Services op HR gebied begeleid en vervol-
gens heb ik de overstap gemaakt naar    
Eurest.  

Veel mensen die bij ons werken vinden dat 
ze de mooiste job binnen de organisatie 
hebben, nou, ik ook! Vanaf eind 2011 ben ik 
als HR directeur gestart. In die afgelopen jaren hebben we veel kunnen bereiken 
met een breed opgezet leadership team en oog voor een mooie en pragmati-
sche Eurest organisatie waarbinnen we steeds beter er in slagen gebruik te   
maken van de kennis, ervaring, inzet, creativiteit en betrokkenheid van de   
mensen die er werken.  

Bij Eurest ben ik vooral aan de slag geweest met teams binnen HR/
personeelszaken. Samen met Marian van der Vliet heb ik in 2005 het HR Shared 
Service Center vorm gegeven en daarnaast werk ik nu samen met teams binnen 
personeelsmanagement, verzuimmanagement, opleidingen en HSEQ.  

Elke maand spreek ik, samen met Jan Jacob, met de ondernemingsraad over 
allerlei onderwerpen die voor de ondernemingsraad en medewerkers van     
belang zijn. De samenwerking met de ondernemingsraad is constructief en   
gestoeld op vertrouwen. We spreken over zaken die volgens de wet op de    
ondernemingsraad moet worden voorgelegd aan de OR, maar vooral ook over 
de speerpunten binnen het bedrijf en de richting die we op willen gaan. 

Ik ben getrouwd met Carol en samen hebben we twee kinderen, Duncan en 
Tatum (18 en 15). Ik betaal elke maand trouw mijn sportschool abonnement en 
ga ik regelmatig een rondje hardlopen. Verder lees ik graag en rij motor 
(inderdaad gewoon met mooi weer). Daarnaast hou ik enorm van reizen. Binnen 
Europa, rondom de fjorden van Noorwegen, langs de kust in Zuid Europa maar 
ook tussen de rijstvelden in Azie. 

Procter&Gamble in Rotterdam 


