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Nieuwe leden gezocht voor de Ondernemingsraad 

De afgelopen tijd is de Ondernemingsraad om diver-
se redenen veel leden kwijtgeraakt. Daarom doen we 

hierbij een oproep voor nieuwe leden.  

Heb je interesse laat het de Ondernemingsraad we-
ten voor 1 augustus 2014 via de mail. 

Een taart verdienen voor je vestiging 

Stuur minimaal 3 foto’s van je vestiging naar 
de Ondernemingsraad voor in de nieuwsbrief    

en je ontvangt een taart op je vestiging 

Onderhandelingsakkoord voor de schoonmaak CAO 

De afgelopen tijd wordt er veel onderhandeld door werkgevers 
en werknemersvertegenwoordigers omtrent af te sluiten CAO’s 

 Looptijd van 3 jaar 

 Per 1 juli 2014 loonsverhoging 2% 

 Per 1 juli 2015 loonsverhoging 2% 

 Per 1 juli 2016 loonsverhoging 2% 

 Stijging van de eindejaarsuitkering van 0,2% 
 Geleidelijke afschaffing van de 2 wachtdagen bij ziekte: 

 Per 1 januari 2015 1e wachtdag afgeschaft 

 Per 1 januari 2016 2e wachtdag afgeschaft 
 Loondoorbetaling bij ziekte: 

 100% eerste ziektejaar  

 90% tweede ziektejaar 
 Vergroten flexibiliteit. 
De mogelijkheid van 2 arbeidsovereenkomsten voor maximaal 9 
maanden wordt toegevoegd. (met behoud proeftijd in kader 
van Wet Werk en Zekerheid) 
Invoering keuzemogelijkheid voor de werkgever voor          
spaaruren contract of zogenaamde 40-weken contract bij      
objecten met bedrijfssluiting. 

  
Behandeld door de Ondernemingsraad   

Afgelopen maand is de Ondernemingsraad met zijn allen op 
training geweest, twee en een halve dag intensief bezig met 
samenwerken en communicatie. Hierin is er gewerkt aan    
teamwork en aan “spiegelen”. 
In de Ondernemingsraad zitten veel verschillende type mensen, 
die wel allemaal hetzelfde doel  nastreven maar die dit allemaal 
op hun eigen wijze doen. Het is daarbij erg belangrijk te weten 
hoe je zelf bent maar dat je ook leert om met allerlei andere 
“soorten” communicatie en     werkstijlen om te gaan. 
 

De ondernemingsraad wenst alle collega’s 
een fijne vakantie / zomer toe 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo collega’s,  

mijn naam is Irma Admiraal. Ik woon in Den Haag en ben facilitair 
beheerder bij de locatie Intrum Justitia te Den Haag. 

Dit valt onder Eurest Services. In 2013 is deze locatie bij ons          
gekomen en het bevalt me daar prima. 

Ik werk sinds 2011 voor Compass-Group en ben sinds 2013 lid van de 
OR. Dit is erg interessant en ook gezellig. 

Je leert de ins en outs van het bedrijf zo veel beter kennen.  

De Ondernemingsraad bestaat uit meerdere commissies; waaronder 
HSE (welzijn en gezondheid). Ik zet mij hier voor in, omdat dit erg 
belangrijk is voor iedere werknemer. 

Naast mijn werk, wandel ik veel, lees graag en zit veel achter de  
computer. 
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