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JIJ MAAKT HET VERSCHIL 
Of je het nu gelooft of niet, zo is het. Of misschien beter om te zeggen jij kunt het verschil maken, door op de juiste manier te handelen/
werken ben jij als collega een hele belangrijke schakel in een gezond  bedrijf. 
Het laatste jaar heeft de afdeling inkoop hard gewerkt aan het nieuwe salespromotie programma, beter bekend als “Salespromotion 2.0”.   
Ze hebben zeer goede resultaten behaald maar net als met ieder nieuw programma zitten er nog een paar kinderziektes in. Zo kan het       
voorkomen dat er een actie bedacht wordt, welke niet op locatie kan worden uitgevoerd, dient dit te worden gemeld als de locatie tijdens de 
actie wordt gebeld door de binnendienst. Indien een locatie niet met de acties wil/kan mee doen, meld je dat via je RM aan Jilles Klumper.  
Zo kan de afdeling inkoop leren van de specialisten uit de operatie, en dat ben jij dus!. Zorg wel dat de opmerkingen goed onderbouwd zijn 
met feiten. Laat het ook weten wanneer het wel goed gaat. Een complimentje is een kleine moeite maar een o zo groot plezier. Daarnaast is 
het ook goed te laten weten dat ze goed bezig zijn. Door goed te communiceren volgen er betere acties, een hogere tevredenheid van gasten 

Wie zitten er allemaal in de Ondernemingsraad 

Deze maand hebben we een speciale “gast” in de nieuwsbrief, onze “bestuurder”.  

Hieronder kun je lezen wat hem drijft in zijn werk, als gesprekspartner van de                    

ondernemingsraad, maar ook wat hij leuk vind als hij na het werk weer naar huis gaat. 

Beste collega, 
 

Met veel plezier wil ik me graag voorstellen in deze nieuwsbrief van de Ondernemings-
raad. Mijn naam is Jan Jacob van Donselaar en ik ben sinds 2012 Algemeen Directeur van 
Compass Group. Een fantastische baan bij een schitterend bedrijf met veel aardige      col-
lega's. Ik ben gelukkig getrouwd en heb twee kinderen van 9 en 11 jaar oud. In mijn druk-
ke agenda gaan de meeste uren naar Compass maar ik probeer ook tijd vrij te maken voor 
sporten en vrienden.  
Daarnaast geniet ik graag van een vakantie samen met mijn familie.  
Veel mensen denken dat de Algemeen Directeur van een bedrijf de belangrijkste persoon 
is. In mijn ogen is dat niet correct. Immers, iedere collega heeft binnen zijn of haar       
vakgebied een belangrijke rol en uiteindelijk bepalen we als team het succes van        Com-
pass. Het gaat mede dankzij de inspanningen van jou en je collega's goed met     Compass 
Group. Afgelopen jaren is er met elkaar hard gewerkt aan een groot aantal   projecten op locaties én het servicekantoor, die onze dienst-
verlening naar opdrachtgevers en gasten ten goede komen. De gezamenlijke inspanning is een essentieel element voor succes. 'Oude' en 
nieuwe collega's, mannen en vrouwen, ervaren en onervaren gaan hand in hand en streven ernaar het nóg beter te doen dan voorheen. 
S a m e n  w e r k e n  é n  s a m e n w e r k e n  i s  d e  w e g  n a a r  s u c c e s  E N  ( w e r k ) p l e z i e r ! !  
Een goede samenwerking met de Ondernemingsraad is daarbij uiteraard van groot belang. De belangen van alle werknemers en die van de 
directie, lopen vaker parallel dan je in eerste instantie zou denken. Voorwaarden hierbij zijn wederzijds vertrouwen, begrip voor ieders 
standpunten en goede onderlinge informatievoorziening. Binnen de Ondernemingsraad van Compass wordt plezierig en opbouwend met 
elkaar gewerkt aan tal van zaken die ons allen aangaan. Ook daar kunnen we trots op zijn. 
In 2015 gaan we er samen weer hard tegen aan, gecombineerd met veel plezier  
en aandacht. Aandacht voor elkaar, voor onze gasten en opdrachtgevers.  
Ik wens je veel succes EN (werk)plezier!! 
 

Jan Jacob van Donselaar 

Cadeautje van de ondernemingsraad 

Als je je via het mailadres van de ondernemingsraad aanmeld om de notulen 

én de nieuwsbrief van de ondernemingsraad digitaal te willen ontvangen dan 

krijg je van ons een presentje thuis gestuurd. Mail ons, geef je adres en je 

personeelsnummer door en let de komende dagen op je brievenbus. 

Endress & Hauser Naarden 


