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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. 

VRAAG VANUIT HET LAND: vervolg van de vorige nieuwsbrief: 

“Wat gaat er gebeuren als je te maken gaat krijgen met een con-

tractwijziging?” ….. 

Kan mijn dienstverband beëindigd worden? 

Als je niet herplaatst kan worden in passend werk, zal de arbeids-
overeenkomst beëindigd moeten worden. Dit kan op basis van de 
vaststellingsovereenkomst (wederzijds goedvinden) of na het     
verkrijgen van een ontslagvergunning via het UWV WERKbedrijf.  

Wat is een vaststellingsovereenkomst? 

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen      
werkgever en werknemer waarin de afspraken zijn vastgelegd over 
de aanpassing of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een 
vaststellingsovereenkomst wordt door het UWV WERKbedrijf     
erkend als geldig ontslagdocument voor het verkrijgen van een  
WW-uitkering.  

Krijg ik bij een wijziging van arbeidsvoorwaarden ook een          
vergoeding? 

Als er arbeidsvoorwaarden aangepast moeten worden, dan ontvang 
je een eenmalige financiële bruto vergoeding. Hoe deze vergoeding 
berekend wordt kun je navragen bij de HR Adviseur. 

Heb ik recht op een WW-uitkering? 

Of je recht hebt op een uitkering wordt in eerste instantie bepaald 
door het UWV WERKbedrijf. Wanneer je tenminste 5 arbeidsuren 
per week verliest kun je het verlies aan inkomen voor een bepaalde 
periode opvangen met een WW-uitkering. 

Deze uitkering kun je als overbrugging gebruiken tussen twee     
banen. Zodra je werkloos bent, of als je binnenkort werkloos wordt, 
moet je je aanmelden bij het UWV WERKbedrijf. Je moet dit uiterlijk 
de eerste werkdag na de eerste werkloosheidsdag doen. Er zijn wel 
voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een WW-uitkering. 
Zo moet je beschikbaar zijn voor werk en heb je sollicitatieplicht. De 
hoogte van de uitkering is in de eerste twee maanden 75% van het 
loon. Na die twee maanden wordt het 70%. De uitkering wordt eens 
per vier weken uitbetaald. Meer Informatie vind je onder andere 
terug op de website www.werk.nl van het UWV Werkbedrijf. 

Deze informatie komt uit de informatiedrager contractwijziging hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatiedrager dient als 
service van CGNL BV aan haar medewerkers. 

Ik ben Steven van Reenen.             
Ik ben 47 jaar en ongehuwd. Vanaf     
augustus 2015 ben ik 12 1/2 jaar 
in dienst van Eurest. Ik ben begon-
nen als cateringmedewerker in 
personeelsrestaurant BPS West-
point op Schiphol. Daarna als be-
heerder bij Winterthur verzekerin-
gen en Reader Digest in Amster-
dam. Vervolgens ben ik verandert 
van functie en nu nog steeds 
werkzaam als chef algemene 
dienst in restaurant Symphony’s 
op de zuidas van Amsterdam.  
Buiten mijn rol als chef algemene 
dienst vervul ik op locatie ook de 
rol van hoofd B.H.V-er. 
Op mijn locatie is mijn werk        
behoorlijk divers en ben ik omringd door een goed team van colle-
ga,s. Mijn hobbys zijn: Lekker eten, Chinese taal, Lezen, spelletjes, 
Aikido, op stap gaan met vrienden en collega,s, buitenevenementen 
bezoeken zoals Larps, fairs en concerten. Kortom echt vervelen doe ik 
me niet.  
De reden waarom ik de stap heb gemaakt om O.R. lid te willen        
worden, is dat ik middels mijn kennis en ervaring mijn steentje wil 
bijdragen ter bevordering van welzijn groei en werkplezier van de 
medewerker. Ik denk dat iedereen in ons bedrijf gebaat is bij een 
gezonde veilige en plezierige werkplek. 
In een tijd waar de concurrentie in onze branche vrij pittig is, moeten 
we ons iedere dag weer bewijzen, dat het voor onze gast of           
opdrachtgever de moeite waard is om van onze diensten gebruik te 
maken. Dat vraagt van ons inzet, flexibiliteit, kundigheid betrokken-
heid en onderscheiding. Ik denk dat we dat kunnen bereiken, maar 
dat vereist wel investering in de mensen op de vloer. 

OCW Den Haag 

 

OF JE MET DE FEESTDAGEN AAN HET WERK BENT OF VRIJ, 

DE ONDERNEMINGSRAAD WENST JE GEZELLIGE         
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