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ondernemingsraad@compass-group.nl 

Nieuwe leden gezocht voor de Ondernemingsraad 

De afgelopen tijd is de Ondernemingsraad om diverse redenen 
veel leden kwijtgeraakt. Daarom doen we hierbij een oproep 
voor nieuwe leden.  

Heb je interesse laat het de Ondernemingsraad weten voor 1 
augustus 2014 via de mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe CAO voor de contractcatering is een feit 

Hieronder puntsgewijs de belangrijkste aanpassingen: 
 

Looptijd: 
                                                           1 april 2014 t/m 30 juni 2015. 
Salaris:             01-06-2014: 1.5% loonsverhoging.                                                                            
                                   01-01-2015: 0,5% loonsverhoging. 
 

Diversen: 

Vanaf 2015 komt er een standaard reiskostenregeling voor de 
hele branche. Medewerkers die nu een betere regeling hebben 
dan de nieuwe brancheregeling krijgen het verschil in een        
persoonlijke toeslag uitgekeerd. 

Parttimers kunnen niet verplicht worden langer/korter te     
werken dan 20% van de overeengekomen arbeidstijd op     
weekbasis. Per kwartaal mag er 1 adv dag gebruikt worden voor 
eventuele ontstane min-uren. Is deze niet gebruikt dan mag de            
werknemer deze de maand erna zelf inplannen. Let wel de 3 
aanwijsdagen, zoals al in de CAO vermeld staat  blijven ook  
bestaan. 

Artikel 11 verdwijnt uit de CAO, en artikel 10 wordt tekstueel  
aangepast. 

 

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. 

Beste Collega’s, 

Ik zal mijzelf even voor-
stellen, mijn naam is 
Isolde Lugthart ben 57 
jaar en woon samen 
met mijn partner in 
Amstelveen. 

Binnen de operatie ben 
ik werkzaam als cate-
ringmanager bij het 
Atrium in Amsterdam. 
Sinds 2004 zit ik al in de 
Ondernemingsraad tot 
op de dag van vandaag 
ben ik blij dat ik de stap 
genomen heb. Het is 
belangrijk dat je kunt 
mee praten en beslis-
sen over belangrijke 
onderwerpen die zowel 
de organisatie als de 
medewerkers op de 
werkvloer aangaan. Binnen de Ondernemingsraad ben ik secretaris, 
dit doe ik met veel plezier. Tevens zit ik in de commissie communica-
tie & pr, waar we ook aan het bedenken zijn hoe we de achterban 
kunnen bereiken. 

Naast mijn werk heb ik natuurlijk ook hobby’s, wanneer het even kan 
zie je mij in de sportschool. Mijn andere grote liefhebberij is fotogra-
feren. Naast mijn hobby’s vind ik het heerlijk om uit eten te gaan. 
Heb je vragen en of opmerkingen hebben over de Ondernemings-
raad kun altijd mailen naar:  ondernemingsraad@compass-group.nl 

Politie Noord Holland Noord Atrium Amsterdam 


