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Mijn naam is 

Ferry Slee. Ik 

werk sinds sep-

tember 2000 bij 

Compass-group. 

De eerste 11 jaar 

bij Institutioneel-

Medirest en de 

laatste 3 jaar bij   

bedrijfscatering. Ik ben altijd chef-kok & manager geweest. Sinds 

een jaar of 4 zit ik nu in de ondernemingsraad en dit doe ik met 

heel veel plezier. De reden dat ik mij aangemeld heb is dat ik 

meer wilde weten wat er achter de schermen gebeurde en wat 

de achterliggende gedachten zijn bij bepaalde beslissingen.  

Daarnaast streef ik het doel na om, als ondernemingsraad, meer 

toegankelijk en bereikbaar te worden, dit doen we bijvoorbeeld 

door middel van Facebook en de maandelijkse nieuwsbrief. In 

mijn privéleven ben ik vaak terug te vinden achter de computer, 

in de keuken en elke thuiswedstrijd van Ajax in de Arena. Ik ben 

getrouwd met Carola, een collega die een jaar of 12 geleden bij 

me kwam werken en nooit meer van me afgekomen is. De foto 

die je ziet is gemaakt in Egypte waar we graag op vakantie gaan, 

aan de ene kant genieten van zon, zee en strand en aan de ande-

re kant een onuitputtelijke bron van cultuur net als Italië waar 

we ook graag heen gaan. 

Culinaire groet, Ferry Slee. 

Wie zitten er allemaal in de Ondernemingsraad 

Iedere maand stelt iemand anders zich voor. Lees wat de      
ondernemingsraadsleden drijft in hun werk, als                       
ondernemingsraadslid, maar ook wat ze leuk vinden als ze 
na het werk weer naar huis gaan. 

 

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! 

Waar wij ook het verschil kunnen maken is zorgen voor “meer” verkoop. 

Bij dat lekkere broodje nog een appel of een lekkere kop soep bij de 

lunch. Als iedere gast per dag € 0,10 cent meer besteed is dat over alle 

gasten die we dagelijks mogen ontvangen in onze restaurants heel veel 

geld. Voorbeeld: 125.000 (honderdvijfentwintig duizend) lunchgasten 

per dag maal € 0,10  is in totaal over alle locaties € 12.500,00 per dag 

extra omzet. Als je dit vermenigvuldigd maal het aantal openingsdagen 

is dit per jaar € 3.125.000,00 euro extra omzet. Voel je je geïnspireerd 

door bovenstaand verhaal? Vraag dan aan je rayonmanager hoe je dit 

zou kunnen bereiken. 

 
 

Het nieuwe verzuimbeleid 

De ondernemingsraad is er nauw bij betrokken, er wordt ingezet op 

mobiliteit van de “zieke” medewerker. Kijk wat je nog wel kunt doen op 

je locatie, en zo je herstel versnellen. Vaak is een kopje koffie met je 

collega’s al goed, dit is een 1ste stap op de weg terug naar de werkvloer. 

Op deze manier proberen we het verzuim positief te benaderen en de 

kosten van het verzuim te verminderen. 

 

Een cadeautje van de ondernemingsraad 

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

notulen en de nieuwsbrief van de ondernemingsraad digitaal te willen   

ontvangen dan krijg je van ons een presentje thuis gestuurd. Mail ons, 

geef je postadres van thuis door en let de komende dagen op je       

brievenbus. 

 

Daar moet je wat voor doen 
Stuur 4 foto’s van je locatie met je locatienummer erbij  

naar ondernemingsraad@compass-group.nl 
Als je foto’s geplaatst worden in de nieuwsbrief sturen wij 

voor jou en je collega’s  
een heerlijke slagroomtaart naar je locatie! 

TMF Amsterdam 


