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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. 

JIJ MAAKT HET VERSCHIL 
Of je het nu gelooft of niet, zo is het of misschien beter om te zeg-

gen 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! 

 
 

Ben jij er een?        EEN HELD van EUREST? 
Ben jij die collega die ogen en oren open heeft? Ook als je niet aan ‘t 

werk bent? Bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje hoor je dat een 
organisatie op zoek is naar een ander schoonmaakbedrijf. Of dat een 
bedrijf erg ontevreden is over de catering in eigen beheer en dat ze 
van plan zijn om de catering uit te besteden 

Geef dit meteen door op een “tipformulier” deze vind je op het   
Intranet. De salesmanagers gaan serieus met jouw tip aan de slag en 
proberen de diensten bij bestaande klanten uit te breiden en nieuwe 
klanten aan te trekken. Op deze manier worden we steeds sterker. 
Jouw tip leidt misschien wel tot het indienen van een offerte of zelfs 
tot een opdracht. En daar word je voor beloond! 

Het tipformulier vind je op het intranet op de algemene informatie 
pagina, rechtsonderin bij “meest gebruikte formulieren”. 

 
 

AVR voor de Horeca  
Het Arbeids Voorwaarden Reglement voor de horeca is onlangs     

getekend door de directie en de ondernemingsraad.  De looptijd    
ervan is tot 1 juli 2015. Hierin is een loonsverhoging van 1,1%         
afgesproken. Als er weer een horeca CAO wordt afgesloten zal dit AVR 
komen te vervallen. 

 
 

Lopende zaken 

De Ondernemingsraad is momenteel in overleg over de uitwerking 
van de reiskostenregeling zoals die omschreven staat in de catering 
CAO sinds 1 januari 2015 om een zo goed mogelijke uitwerking in de 
praktijk ervan te bevorderen 

 

 

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. 

SVB Nijmegen 

Mijn naam is Patricia Bon en ik ben getrouwd met Paul, samen 

hebben wij 2 kinderen en wonen we in Abcoude. Ik ben gek op 

koken, lekker eten, lezen en paardrijden. Bij mooi weer zijn wij 

vaak te vinden op ons eiland op de Vinkeveense plassen.           

Sinds maart 2010 ben ik werkzaam 

bij Compass Group Nederland.      

Ik ben begonnen als regiobeheers-

ter en na ongeveer een half jaar 

ingezet op kleine locaties waar 

problemen waren. Zo ben ik ook 

terecht gekomen op mijn huidige 

werkplek bij Endress + Hauser in 

Naarden, daar sta ik nu 3,5 jaar 

met veel plezier. Tijdens deze  

periode ben ik pilot locatie       

geweest voor het Kleine Keukenkastje en Vers van het mes.      

Vandaar uit ben ik terecht gekomen bij de Food Ambassadeurs, 

een groep collega’s die meedenken over de invulling van de menu 

cyclus zoals we die nu kennen. Vanaf mei 2014 maak ik deel uit 

van de OR. Dit ben ik gaan doen omdat ik meer wilde weten over 

de organisatie en omdat wij als OR ons hard kunnen maken voor 

beslissingen die ons allemaal aangaan. 

Een collegiale groet,   

Patricia . 


