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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. 

Wie is Hein Schurink? 

Ik werk sinds 1993 bij Eurest, na 

overgenomen te zijn van het World 

Fashion Centre Amsterdam waar ik 

bedrijfsleider was. In de afgelopen 

jaren heb ik 11 verschillende vesti-

gingen mogen aansturen. Het is een 

goed iets te weten, dat werken bij 

Eurest betekent, werken bij een 

gezond bedrijf! In de wetenschap 

dat er op dit moment hard aan ge-

trokken moet worden en offers 

gevraagd worden, moet men wel 

begrijpen dat de werkgelegenheid 

centraal staat. Vandaag de dag ben ik met veel plezier manager bij 

KLM Catering/Eurest. In de OR zit ik sinds 1994. Elke keer leer je 

weer wat, hoor je over zaken die een ieder in onze organisatie 

raken en krijg de kans als vertegenwoordiging van de achterban, 

mijn mening te geven. Ik zit in de commissie HSE en hou mij onder 

andere bezig met veiligheid. Het is een commissie die zich tevens 

bezighoud met het welzijn van de collega’s in het land. Toch zou 

het goed zijn wanneer men in het land tegen zaken aanloopt waar 

men een probleem mee heeft, waar hij/zij niet uit komt. Laat het 

de OR weten.  Het is wel van belang dat het een geval is wat  

meerdere personen aangaat, omdat de OR geen individuele zaken 

behandelt. Mocht u meer over de Ondernemingsraad of de     

commissie HSE willen weten, laat u horen. 

Vergaderlocatie gezocht voor 13 november 2014 

Een aantal maal per jaar vergaderen wij op een locatie in het 

land. Welke locatie vind het leuk de Ondernemingsraad een 

dag te gast te hebben? Neem dan contact op met de secretaris 

Isolde Lughthart via de mail ondernemingsraad@compass-

group.nl. De ruimte moet geschikt zijn voor ca. 25 personen. 

We vergaderen van 9 tot 12, lunchen dan graag met zijn allen 

en gaan daarna door tot ca. 17 uur.  
 

De commissie FEB (Financieel Economisch Beleid) 

Een van de taken van de Ondernemingsraad is het bewaken 

dat de onderneming financieel zo gezond mogelijk blijft.     

Hiervoor worden maandelijks na het vaststellen van de maand-

cijfers deze besproken met de commissie FEB. Wij bespreken 

daarin met de bestuurder de cijfers in de verlies en winst    

rapportages, op afdelingsniveau. De commissie krijgt daarin 

uitleg over de cijfers en kan vragen stellen over de rapporta-

ges. Ook worden de verzuimcijfers besproken, aantal produc-

tieve uren, het saldo vakantie en tvt uren, het werkkapitaal, 

het personeelsbeleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. 

Tevens worden de sales activiteiten besproken omdat deze 

sterk het succes van de onderneming beïnvloeden, daarbij  

komen ook de uitdagingen in de nabije toekomst aan bod zoals 

de te sluiten locaties of de locaties die in de aanbesteding 

gaan. De commissie informeert en adviseert de Ondernemings-

raad betreffende de financiële informatie, daarnaast wordt het 

budget opgesteld en bewaakt door de commissie. 
 

Fietsplan gebruiken! 

Wie een fiets wil kopen via het fietsplan moet dit zo snel     

mogelijk regelen. Het kabinet wil de regeling afschaffen,   

waarschijnlijk al per 2015. 
 

Behandeld door de Ondernemingsraad   

Iedere vergadering komen de 5 Kritische Verbeterpunten aan 

de orde. Dit zijn zaken waar we met zijn allen binnen het be-

drijf tegenaan lopen en waarvan we het wenselijk vinden dat 

ze zo snel mogelijk verbeterd moeten worden zodat het voor 

alle collega’s beter werkt. Voorbeelden zijn:  

 Een menucyclus voor kleine locaties 

 Maandelijks overzicht TVT en VAK uren  

 Duidelijke uitleg op intranet hoe het wachtwoord      

aangepast wordt op de thin client. 
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