
NIEUWSBRIEF OR • November 2015          EUREST • EUREST SERVICES  

ondernemingsraad@compass-group.nl 

Wie zitten er allemaal in de Ondernemingsraad 
 

Iedere maand stelt iemand anders zich voor. Lees wat de ondernemings-

raadsleden drijft in hun werk, als ondernemingsraadslid, maar ook wat ze 

leuk vinden als ze na het werk weer naar huis gaan. 

Vraag vanuit het land:  
 

Mijn Locatie is getenderd en we mogen blijven maar de organi-
satie wijzigt? De service in het restaurant wordt anders, we 
gaan minder koffierondes lopen en de banqueting wordt min-
der. Al met al moeten we met veel minder uren “hetzelfde” 
werk verzetten. Mag dat zomaar? Mag zomaar mijn contract in 
uren worden aangepast? 

Ja dat mag!  

Arbeidsvoorwaarden mogen worden aangepast op het moment 
dat een werkgever geen werkzaamheden voor de werknemer 
te verrichten heeft als gevolg van (de inrichting van) de werk-
zaamheden na de contractswijziging.  
Als je niet op locatie kan blijven werken met behoudt van uren 
en/of functie, zal eerst gezocht worden naar een locatie in de 
omgeving waar je wel je huidige uren en functie kan behouden.  

Indien hier ook geen mogelijkheden voor zijn zal gezocht gaan 
worden naar passend werk. Dit houdt in: 

 Dezelfde functie of een functieniveau (loongroep) 
lager 

 Meer of minder uren 

 Ureninzet verdeeld over 5 werkdagen per week 

 Langere reistijd per dag (conform CAO) 

Indien je door een contractwijziging niet je huidige uren en/of 
functie kan behouden op je huidige locatie en dit ook niet mo-
gelijk is op een andere locatie, dan heb je de wettelijke plicht 
om passend werk te aanvaarden.  

 

 

 
Training van de ondernemingsraad 
De ondernemingsraad heeft een training gevolgd, hier hebben 
de nieuwe leden les gekregen in de WOR (wet op de               
ondernemingsraden). De commissie HSE (Health, Safety & Envi-
ronment) heeft een training effectief vergaderen gevolgd en de 
overige leden hebben een training “Omdenken” gekregen van 
onze interne trainers. 

De ondernemingsraad heeft er 6 nieuwe leden bij, we zijn blij 
met deze aanwas. We heten Mohamed Ahadout, Susanne    
Boullart, Karin van Buuren, Yvonne van Ham - nieuwerf, Steven 
van Reenen en Miranda van der Sloot van harte welkom. 

In de komende maanden zullen zij zich aan jullie voorstellen in 
de nieuwsbrief. Mohamed begint zoals je hiernaast kunt lezen. 

In de training kwam al naar voren dat de nieuwe leden hun        
mannetje konden staan. Wij zijn erg blij dat de ondernemings-
raad weer op volle sterkte is. 
 

KCS Schiphol 

Mijn naam is Mohamed Ahadout, 

werkzaam sinds Januari 2013 bij 

Compass-group op locatie Shell 

Amsterdam als Cleaningmanager. 

Op deze locatie geef ik leiding aan 

een 30-tal schoonmaak medewer-

kers en een aantal subcontractors 

(tuinmannen, glazenwassers, on-

gediertebestrijders enz). 

Voordat ik bij Eurest kwam werkte 

ik als facilitymanager bij Asito 

Utrecht waar ik jaren met plezier 

heb gewerkt. Ik ben nu 11 jaar 

getrouwd en heb 3 mooie dochters (Sara, Yasmine en Amaly), we wonen 8 

jaar in Maarssen, daar zit ik niet ver van Utrecht-centrum waar ik ben  

getogen en opgegroeid. De reden waarom ik bij de OR ben gegaan is om-

dat ik achter de schermen graag mee wil doen en denken over de aanpas-

singen en veranderingen en daar mijn steentje aan wil bijdragen, zodat de 

medewerkers met veel plezier naar hun werk kunnen gaan. 

Mijn hobby is voetballen zowel actief als passief, daarnaast ben ik voetbal 

coördinator bij stichting MNSA dat is een voetbalschool met professionele 

trainers die helpen kinderen beter te voetballen en deze naar een hoger 

niveau te brengen. Ik reis graag en probeer daarom ook elk jaar een    

nieuwe bestemming uit zodat mijn kinderen de sferen van verschillende 

culturen en landen kunnen proeven, komend jaar staat Italië op het     

programma. Willen jullie meer van mij weten check dan mijn linkedin-

acount. 

Hierbij groet ik jullie en wens ik jullie nog veel lees en werkplezier.  

Mohamed Ahadout 


