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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. 

AVR voor de Horeca  
Het Arbeids Voorwaarden Reglement voor de horeca kun je vinden op 
het intranet. 
 

Eurest marktplaats 

Wisten jullie dat begin dit jaar onze eigen Eurest Marktplaats 
(www.eurestmarktplaats.nl) ‘live’ is gegaan? Erg handig als je iets 
zoekt of al je iets over hebt op je locatie.  
Op die manier kan kleine inventaris, apparatuur, signing en andere 

zaken die je niet meer kunt gebruiken mogelijk nog een ‘tweede 

leven’ krijgen op een andere Eurest locatie. 

Een advertentie plaatsen (eventueel met foto) kan je heel eenvoudig 

zelf doen nadat je jezelf eenmalig hebt geregistreerd.  

Deze site is natuurlijk alleen bedoeld voor specifieke Eurest artikelen 

dus niet voor privé zaken. Daar hebben we andere sites voor. 

Ga dus snel eens een kijkje nemen op deze site en wie weet kom je 

iets tegen waar je interesse in hebt. 

 

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. 

 

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! 

Wist jij al dat je in MAAT alle locaties bij jou in de buurt kunt vinden 
onder het kopje “alle vestigingen op kaart” en onder het kopje 
“prikbord” kun je een vacature plaatsen hier kun je werk aanbieden of 
werk vragen. 

 

 

Mijn naam is Peter van den Berg.   
Ik ben cateringmanager bij Strukton 
in Utrecht. Uiteraard is het leuk en 
uitdagend om het je gasten elke 
dag weer naar de zin te maken. 
Maar ik heb ook bijzonder veel  
plezier in het samenwerken met 
mijn team. Met name het stimule-
ren van de inbreng en de talenten  
van elkaar staat bij ons hoog in het 
vaandel. Een team zie ik dan ook als 
een mooie gemengde salade en 
beslist niet als stamppot. De indivi-
duen mogen best herkenbaar zijn, 
dat komt mijnsinziens de dienstver-
lening alleen maar ten goede. 25 
jaar geleden ben ik mijn loopbaan 
begonnen in Groningen, bij een andere cateraar. Ook daar heb in 
de ondernemingsraad gezeten. Ik ben in de loop der jaren via   
diverse locaties in het land (Meppel, Zwolle, Almere en Apeldoorn) 
in Utrecht terecht gekomen. In de ondernemingsraad van        
Compass ben ik al weer een jaar of 7 actief. Ik zit daar o.a. in de 
commissie HSE. Dat is de commissie die zich bezighoudt met de 
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de organisatie. Erg 
dynamisch en veel raakvlakken met de werkvloer. Het is ook mooi 
om te zien dat dit onderwerp binnen de organisatie heel erg  leeft 
en dat er in toenemende mate aandacht voor is. Er worden binnen 
Compass echt grote stappen gemaakt op dit vlak. Uitgesproken 
hobby’s heb ik niet, maar ik vind wel heel veel dingen heel erg 
leuk. Van motor rijden tot lekker eten en via mooie boeken lezen, 
actief zijn in het woonbotenwereldje van Utrecht. Het fotootje is 
gemaakt in Sevilla. Met enige regelmaat gaan mijn vriendin en ik 
naar een leuke stad ergens in Europa. 

Rijkskantoor Beatrixpark 

http://www.eurestmarktplaats.nl

