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Ongeveer een jaar geleden heb ik me aangemeld bij de  
Ondernemingsraad. Het is een hele ervaring om dit allemaal 
mee te maken. De Ondernemingsraad werd toen versterkt 
met 5 nieuwe leden waarvan ik er één ben. Ik heb hier fijne 
collega's ontmoet die voor je klaar staan, het is een mooie 
club bij elkaar. Je leert je bedrijf en de collega's op het CK 
beter kennen. Ook een stukje wetgeving en wat een        
Ondernemingsraad wel en niet mag. Ik heb me aangemeld 
bij de commissie FEB (Financieel Economisch Beleid) deze 
bespreken met de financieel directeur de meeste financiële 
gegevens. Ik ben 60 jaar 15 jaar in dienst van Eurest en sinds 
kort werkzaam op een nieuwe locatie BT Amsterdam.     

Mijn hobby’s zijn koken en mijn kleinkinderen. Wie ik ben 

nou daar gaan we dan. Jeanine Walraven Catering Manager 
bij BT Eurest Services. Ik hoop dat ik nog heel wat jaartjes in 
de Ondernemingsraad kan vertoeven.  

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. 

Wat kan de Ondernemingsraad doen als er te weinig  
kennis is over een af te handelen onderwerp? 
De Ondernemingsraad heeft het recht om een of meerdere deskundigen 
uit te nodigen een vergadering bij te wonen, wanneer hij dat voor de be-
handeling van een bepaald onderwerp wenselijk acht. De Ondernemings-
raad verstrekt de stukken die betrekking hebben op het onderwerp waar-
over zijn deskundig advies wordt gevraagd. 
 

Taart verdienen voor je locatie? 

 

 

 

 

 

 

Wat moet je ervoor doen? 

Stuur 4 foto’s van je locatie met je locatienummer erbij naar  

ondernemingsraad@compass-group.nl 

Als je foto’s geplaatst worden in de nieuwsbrief sturen wij voor jou  

en je collega’s een heerlijke slagroomtaart naar je locatie! 

 

Behandeld door de Ondernemingsraad 

Waar zijn we in de Ondernemingsraad nou allemaal mee bezig, dat vragen 
wij ons ook wel eens af. Als we er even bij stilstaan dan zijn het toch wel 
heel veel onderwerpen. Bijvoorbeeld hoe bereiken we de achterban! Heb-
ben jullie, de collega’s in het land, daar nog goeie ideeën voor? Laat het 
ons weten via  

ondernemingsraad@compass-group.nl  
Wat hebben we zoal gedaan de afgelopen maand: aangeven dat de    
communicatie richting de locaties betreffende vele onderwerpen veelal 
beter kan, bespreekbaar gemaakt waar wij op de locaties tegenaan  lopen 
met MAAT, gezegd dat er meer rekening gehouden kan worden hoeveel     
projecten er gelijktijdig gelanceerd worden, misschien beter om eerst één 
goed af te ronden voordat we met het volgende beginnen! Aankaarten 
dat het voor de locaties van wezenlijk belang is om te weten welke       
producten we het beste kunnen bestellen, oftewel op welke producten 
verdienen we het meest. Daarnaast geven we ook regelmatig een compli-
mentje bijvoorbeeld dat we blij zijn met de actieve houding en acties die 
er bedacht worden om ons allen weer mee te laten denken, we mogen 
weer “ondernemen” het wordt weer gewaardeerd dat we aangeven    
welke ideeën er leven. 
We kunnen nog wel even doorgaan, het is leuk om in de ondernemings-
raad te zitten vinden wij. Geef aan waar je tegenaan loopt alleen dan kun 
je het verschil maken! Laat je ideeën horen, dan gaan wij er als              
Ondernemingsraad mee aan de slag. 
 

Schiphol 


