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Collega in de schijnwerpers 

Sommige collega’s zijn een aanspreekpunt voor alle locaties, je spreekt 
ze regelmatig aan de telefoon of via de mail. Hier lees je wat hen drijft in 
hun werk, maar ook wat ze leuk vinden als ze na het werk weer naar 
huis gaan. 

Hallo collega’s  

Mijn naam is Frank Soselisa en 
op 2 januari 1998 ben ik mijn 
carrière begonnen bij VVC First-
class Catering als administrateur. 
VVC Firstclass Catering had voor-
namelijk horecalocaties zoals 
Duinrell, Paleis Het Loo, Thialf en 
TT Assen. De administratie werd 
volledig zelfstandig door ons 
gedaan totdat we volledig     
geïntegreerd waren binnen  
Compass Group. Onze taken 
werden ondergebracht bij de 
bestaande afdelingen van    
Compass en ik ben destijds    
gestart als Incassomanager. 

Op dit moment werk ik op de 
afdeling Grootboek & Treasury 
samen met Richard Mooser en 
John Brugman. Onze werkzaam-

heden bestaan onder andere uit controle op al onze geldstromen. Ver-
der verzorgen wij de aanvragen nieuwe contracten bij G4S/Safexpress 
en ook vragen wij nieuwe contracten aan voor gebruik van pin en credit-
cards. 

Bij grote evenementen zoals bij de Dutch TT en Superbike help ik de 
collega’s van TT Horeca door mee te werken bij de Paddock Bar & de 
Compass box.  

Verder vind ik het leuk om ons opstartteam te ondersteunen wanneer 
dit nodig is. Tatasteel, welke vanaf 26 oktober operationeel is, is de 
eerstvolgende opstart waar ik samen met veel collega’s uit het land het 
opstartteam zal ondersteunen. Collega’s van Tatasteel “Van harte   
welkom en succes bij Eurest Services.” 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te golfen, mountainbiken, tennissen 
en te volleyballen. 

 

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 ontvan-
gen 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. 

 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. Bedenk dat we het samen moeten doen! 
 

Op 30 september werd de Eurest familiedag georganiseerd, een 
goed georganiseerde dag waar leidinggevenden van locaties     
samen met de collega’s van het Service Kantoor en verschillende 
leveranciers gingen samenwerken en daar ontstonden goede en 
leuke ideeën en werden connecties gelegd tussen alle                
betrokkenen. 
 

Daarna hebben we heerlijk met elkaar gegeten en tussen de gan-
gen door vertelde de directie dat we grote stappen hebben gezet 
de afgelopenen twee jaar en wat er verwacht wordt het komende 
boekjaar. Het (boek)jaar werd afgesloten met een swingend     
optreden van Glennis Grace. 
 

Wat aan deze dag een totale teleurstelling was dat er meer dan 
100 collega’s zich wel hebben opgegeven maar niet (met een   
geldige reden) hebben afgemeld. Daarnaast zijn er ook nog meer 
dan 150 collega’s die zich niet eens hebben aangemeld. Wij als 
collega’s in de ondernemingsraad begrijpen dit niet, wij schamen 
ons ook een beetje voor deze niet betrokkenheid van onze col-
lega’s. Bijeenkomsten zoals deze zijn ervoor om je te enthousias-
meren en te informeren, zodat je beter je werk kunt doen. 

 

Lopende zaken in de ondernemingsraad 
 

Waar is de ondernemingsraad mee bezig denk je misschien?    
Hierna een kleine inkijk wat er zoal op het pad komt van de     on-
dernemingsraad. Het verzuimbeleid, de performance review aan-
passen, de revisie van AVR horeca en de AVR CGHolding.      We 
hebben gesprekken met inkoop waar we op locaties tegenaan 
lopen, wat er beter kan maar ook om te begrijpen dat soms iets 
moeilijk anders kan. We zijn betrokken bij de aanbesteding van de 
nieuwe arbodienst en niet te vergeten de structuurregeling grote 
ondernemingen. Heb je vragen over de (lopende) zaken schroom 
dan niet en mail of bel onze voorzitter Sven van der Hoorn. 
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