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Wie zitten er allemaal in de Ondernemingsraad 

Iedere maand stelt iemand anders zich voor. Lees wat de ondernemings-

raadsleden drijft in hun werk, als ondernemingsraadslid, maar ook wat ze 

leuk vinden als ze na het werk weer naar huis gaan. 

 

De collega’s die onder de AVR horeca vallen   
krijgen er per 1 januari 2016 0,7% meer salaris 
bij, de aangepaste AVR horeca vind je op de  
portal. 
 

Vraag vanuit het land 
Als een medewerker vakantie aanvraagt, wat is dan de regel 

hoelang mag de leidinggevende de medewerker laten wachten 

op het akkoord/het antwoord. Indien de werkgever niet      

binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schrifte-

lijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer   

gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie           

vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer. 
 

Fiscale uitruil reiskosten 
Het lijkt te mooi om waar te zijn! maar wij kunnen als leden 

van de ondernemingsraad niet anders als adviseren zeker mee 

te doen aan de fiscale uitruil van de reiskosten.  

HET LEVERT JE GELD OP!! ook al woon je dicht bij je werk en ga 

je op de fiets ernaar toe. Ook dan kom je ervoor in aanmerking. 

Ga voor 2016 zo snel mogelijk het formulier invullen en profi-

teer van de voordelen. 
 

Hartelijk dank 
Hierbij wil gebruik maken van de gelegenheid een ieder te  

bedanken voor de prettige samenwerking die ik mocht onder-

vinden in de afgelopen 24 jaar. Er is een tijd van komen, echter 

nu is de tijd van afscheid aangebroken. In de 24 jaar heb ik bij 

Eurest/Compass/Medirest een werkzaam leven mogen       

meemaken, welk ik u allen ook zou willen toewensen. Een  

ervaring van prettige samenwerking met menig rayonmanager, 

goede contacten met opdrachtgevers, maar vooral met menig 

collega. Daarnaast heb ik het voorrecht gehad om 23 jaar in de 

OR te mogen zitten, en onderdeel te mogen zijn van het      

vertegenwoordigen van U allen.   

Afscheid nemen is altijd moeilijk, althans zo ervaar ik dat. Het 

afscheid bij KLM Catering was geweldig, echter het afscheid 

van de OR overtrof alles. Al mijn OR collega’s hadden een boek 

gemaakt met foto en een persoonlijk woord. Met trots heb ik 

het aan meerdere mensen laten zien. Een van hen zei: ”Als je 

ooit nog eens gaat solliciteren dan hoef je alleen dit boek te 

laten zien”. Ik dank een ieder nogmaals, en ik hoop dat Eurest 

nog vele jaren gezond mag blijven. Het gaat U goed.  

Hartelijke groeten, Hein Schurink 

Mijn naam is Susanne 
Boullart, in 2008 ben ik 
begonnen bij Compass 
Group voor het toen nog 
bestaande ECS. 

Dit werd later natuurlijk 
Eurest. Tussen 2010 en 
2012 ben ik door overna-
mes ed. een poosje weg 
geweest bij Eurest, maar 
door een nieuwe overna-
me in december 2012 ben 
ik weer terug. 

Momenteel heb ik een 
kleine locatie in Nijmegen 
en hoewel dit prima bevalt 
mis ik wel wat, ik wil meer 
uitdaging. 

Hierdoor heb ik mezelf 
aangemeld voor de OR ben 
ik in november 2015 er-
mee begonnen.  

Mijn hobby's zijn lezen, kaarten maken (voornamelijk 3D) en ik zit graag 
bij mijn man achter op de motor. 

In het weekend ben ik bijna altijd te vinden bij vereniging Highlands in 
Ijsselstein, hier hebben we heel veel gezellige muziekavonden en           
jam sessies, en hoewel ik zelf geen muziek maak ben ik er altijd voor de 
gezelligheid en natuurlijk om te luisteren. 

SVB Amstelveen 


