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Ondernemingsraadsleden werven 

Het is niet altijd even gemakkelijk om nieuwe Ondernemingsraad-
leden te werven. En dit terwijl een Ondernemingsraad zo belang-
rijk is binnen een organisatie als Compass-Group. Onze Onderne-
mingsraad zou uit 21 leden mogen bestaan, helaas hebben we op 
dit moment maar 19 leden.  

Als we collega’s vragen waarom ze zich in het verleden nooit kan-
didaat hebben gesteld of waarom ze dit ook niet overwegen, is 
een veel gehoord argument:  

 “dat vindt mijn leidinggevende niet goed” of  

“daar is geen tijd voor op mijn vestiging”. 

Dit vinden wij betreurenswaardig, het is aan een medewerker/
ster om te bepalen of hij/zij zich wil aanmelden voor de Onderne-
mingsraad. Wel raden we je aan van te voren kenbaar te maken 
bij je leidinggevende dat je interesse hebt om je aan te melden 
voor de Ondernemingsraad. Echter deze mag je niet belemmeren 
in je keuze.Ondernemingsraad werk is ook werk en zeer belang-
rijk voor zowel je collega’s als de organisatie. Wanneer je als On-
dernemingsraadlid tegen weerstand aanloopt dan is het aan de 
leidinggevende, rayonmanager en/of de Ondernemingsraad om 
hier gezamenlijk uit te komen. 

Als Ondernemingsraadlid ben je ongeveer 1 ½ tot 2 dagen per 
maand van je vestiging (werkplek) deze uren zijn volledig betaald 
en zullen niet ten kosten gaan van het vestigingsbudget. Verder 
zal je thuis weleens wat werk verrichten zoals oa: het doornemen 
van notulen, inlezen in bepaalde stukken, voorbereiden/
onderzoeken voor bepaalde onderwerpen. Hierin wordt wel een 
stukje eigen inzet verwacht. 

 

Behandeld door de Ondernemingsraad   

Wat stond er op de agenda bij de commissie HSE?  
Binnen onze organisatie houden we ons al veel bezig met het 
Veilig en Gezond werken. Commissie HSE, HSE staat voor:      
Health-Safety-Environment oftewel Gezondheid, Veiligheid en 
Milieu. Deze commissie bestaat momenteel uit 9 leden van de           
Ondernemingsraad. We willen graag de volgende punten onder 
jullie aandacht brengen: 
Organiseer eens met je collega’s een Safety Walk. Kijk op het  
intranet, ga naar het kopje Kwaliteit daarna Kwaliteitshandboek. 
Scrol naar beneden OHSAS 18001, dan naar Safety walk              
(de bovenste versie). 
Is de EHBO koffer nog compleet, denk hierbij aan b.v. brandzalf. 
Check de houdbaarheid en neem eventueel contact op met je 
opdrachtgever wanneer deze niet compleet is. 
Wie kan je bellen in geval van nood wanneer er een ongeval ge-
beurt met je collega. Noteer ICE (In Case of Emercency)             
telefoonnummers zodat je weet wie je kunt bellen. 

Wie zitten er allemaal in de Ondernemingsraad 

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

Hee hallo collega, 

Hierbij wil ik mij zelf 
even voor stellen aan 
die collega’s die mij 
nog niet kennen. 

Mijn naam is Freddie 
van Kuilenburg  

Ik ben 43 jaar en ben 
met mijn gezin woon-
achtig in Arnhem. 

In de operatie ben ik 
werkzaam als Restau-
rant manager bij het 
Rijnpoort gebouw in 
Arnhem waar ik samen 
met een leuk team de 
mensen met heel veel plezier voorzie van hun eten en drinken.  

Voor de Ondernemingsraad ben ik actief sinds 2001, lange tijd als 
voorzitter bij Avenance catering en momenteel als vice-voorzitter 
bij de Ondernemingsraad van Compass Group Nederland. Tevens 
ben ik betrokken bij de HSE commissie, deze commissie houdt zich 
bezig met alles wat te maken heeft met arbo technische aspecten. 

Wat mij nog altijd motiveert in het OR werk is dat dit in mijn ogen 
de juiste plaats is waar je als werknemer je stem kan laten horen 
en waar je mee kunt denken over de te volgen strategieën en te 
nemen besluiten binnen dit mooie catering bedrijf.  
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