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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   
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! 

 

Het is heel erg belangrijk om al je ICT vraagstukken en problemen 
via de servicedesk te melden (via icoon op je bureaublad van de 
digitale werkplek). Als je mailt of belt komt je vraag niet in het 
systeem terecht en wordt het wellicht niet door de juiste persoon 
opgepakt. Daarnaast is het voor de leidinggevende van de afdeling 
niet duidelijk welke taken er nog te doen zijn en waar de           
problemen eventueel liggen. 

 

HET JAARVERSLAG 
Het jaarverslag 2014 van de ondernemingsraad is klaar. Het      
verslag is te vinden op het Intranet. Als je het op prijs stelt kunnen 
we het jaarverslag in gedrukte versie ook naar je opsturen. Je kunt 
dit aangeven via ons mailadres. 

100 collega’s uit het land zullen het jaarverslag op een USB stick 
ontvangen met daarbij de vraag of wij als ondernemingsraad je 
mogen bellen om je een aantal vragen te stellen over het          
jaarverslag en de ondernemingsraad.  

 

VRAAG VANUIT HET LAND: 
Laatst kregen wij de vraag: waarom wij als ondernemingsraad 
niet vaker locaties bezoeken. Wij zijn aan het bespreken op welke 
wijze we dit willen gaan invullen. Mocht je het op prijs stellen dat 
de ondernemingsraad of een delegatie ervan eens langskomt of op 
je locatie  vergadert geef dit dan door via de mail van de            
ondernemingsraad. 

 

Heb je zelf een vraag aan de ondernemingsraad dan ontvangen we 
die ook graag via de mail of bel met Sven van der Hoorn (onze 
voorzitter), en geven je uiteraard ook (via deze rubriek) een      
antwoord terug. 

 

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 ko-
mende dagen op je brievenbus. 

Mijn naam is Juria Reerink-Duden ben getrouwd en heb 2 kinderen. 

Sinds 2005 werk ik voor 

Eurest catering, eerst in 

het regioteam en sinds 

2013 bij CAE in Hoofd-

dorp. CAE is een        

pilotenopleiding waar 

we te maken hebben 

met zowel beginnende 

piloten als met ervaren 

piloten die een ander of 

nieuw model vliegtuig moeten leren vliegen. Het leuke is dat ze van 

over de hele wereld komen en we rekening houden met hun         

eetgewoontes , zoals vegetariërs, moslims of Indiërs. We weten nooit 

precies hoeveel mensen komen eten omdat ze ook les krijgen in een 

simulator die niet zomaar even stop gezet word voor een lunch.        

In mijn vrije tijd help ik in de kantine van de voetbalvereniging als 

mijn dochter thuis speelt . Verder houd ik van lekker eten en drinken 

en ga twee keer in de week naar de sportschool om niet te veel uit   

te dijen. Ik zit inmiddels 7 jaar in de ondernemingsraad en vind dit 

werk nog steeds heel interessant en leer er heel veel van. Ook hier 

gaat een deel van het weekend aan op want het is best veel          

leeswerk. Jammer dat collega’s zo weinig interesse hebben in de  

ondernemingsraad en er zo weinig over weten. Terwijl het best een 

belangrijk orgaan is in het bedrijf.  

Eurest catering  is, en blijft, een mooie organisatie en ik hoop er nog 

een aantal jaartjes voor te mogen werken.  

UWV Almere 


