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Vanaf volgende maand 
COLLEGA IN DE SCHIJNWERPERS! 

Iedere maand  zal een collega zich voorstellen, waar ken jij ze van, 

wat ze doen de hele dag op het werk en een blik in hun persoonlijke 

leven. 

Denk je er wel eens over na dat als jij de nieuwsbrief 
ontvangt op je vestiging dat je deze doormailt naar je 
collega’s zodat ze hem thuis in de mail rustig kunnen 
lezen. 

Print je de nieuwsbrief ook uit voor je collega’s die niet 
de locatiemail lezen? 

Heb je tips voor de nieuwsbrief, laat het weten via de 
mail van de ondernemingsraad. 

 

 

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! 

 

Heb je er wel eens over nagedacht na hoeveel keer overgaan je je 
telefoon opneemt? Bedenk dat er iemand aan de andere kant van 
de lijn zit te wachten tot er wordt opgenomen. Als bij jou de tele-
foon gaat en die neem je sneller op dan is er aan beide zijden 
“tijdwinst” te behalen, (en niet te vergeten de ergernis die je niet 
hebt. Omdat je moet wachten). 

 

 

VRAAG VANUIT HET LAND: 
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 voor-
zitter), en geven je uiteraard ook (via deze rubriek) een antwoord 
terug. 

 

“Is er ook een zomerlijn qua kleding beschikbaar bij Eurest?” 

Wat een goeie vraag! volgens ons niet. Wij gaan deze vraag door-
zetten naar de commissie HSE (Health Safety & Environment) van 
de ondernemingsraad. 

 

Een cadeautje van de ondernemingsraad 

Nog steeds voorradig, wees er snel bij! 

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.  

  

En dan is het zomer! 

De ondernemingsraad wenst je 
een fijne vakantie en een mooie 
zomer. Lekker genieten, buiten 

zijn en energie opdoen. 
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