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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. 

Tekst bij de foto’s van locatie 
De nieuwjaarsborrel was weer goed geslaagd bij Mitsubishi 
Motors in Born. Samen met collega’s Tiny Ransdorp en        
Carolien Rosenboom  hebben we de werknemers weer goed        
verwend met hapjes, wraps met zalm en natuurlijk Sushi voor 
de Japanse Delegatie. Het is altijd een ware volksverhuizing, 
de hele kantine wordt leeggemaakt, statafels in de ruimte 
gezet en alles versierd met banners van Mitsubishi. En toen is 
er  geproost op het nieuwe jaar met een glaasje alcohol vrije 
champagne. Vriendelijke groet, Gertie Dols. 
  
 

Communicatie 
Als ondernemingsraad hebben we regelmatig gesprekken met 

de bestuurder over communicatie. We delen daar onze     

mening en geven aan wat we wel goed en we geven ook aan 

wat we graag verbeterd willen zien. Een van de zaken die we 

in het land al jaren missen is de regiomeeting. Informatie  

delen die voor de werkvloer van belang is, je collega’s uit de 

regio ontmoeten, netwerken en je goeie ideeën uitwisselen. 

En nu hebben we goed nieuws. Vanuit de afdeling Retail & 

Supply Chain worden alle locatiemanagers uitgenodigd om 

deel te nemen aan een Food Focus bijeenkomst. De eerste 

bijeenkomsten zullen eind maart plaatsvinden waar jullie via 

de mail al een uitnodiging voor hebben ontvangen! Deze  

worden op 4 verschillende locaties in het land gehouden. Een 

inspirerende bijeenkomst waar allerlei gerechten en          

producten uit de menucyclus worden getoond en geproefd 

kunnen worden. Ben je een grote locatie? Neem dan je    

chefkok of assistent mee! 

 
 

Eurest marktplaats 
Wisten jullie al dat we al ruim een jaar onze eigen Eurest 
Marktplaats (www.eurestmarktplaats.nl) hebben? Erg handig 
als je iets zoekt of als je iets over hebt op je locatie. Zoals nu 
ook benoemd in de “Bootcamp Challenge”. 
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. 

 

Ik ben Miranda van der Sloot. Ben 46 jaar en ge-
trouwd met Frans. Wij hebben 4 kinderen en een 
kleindochter. Mijn werkzame leven is begonnen als 
kleuterjuf. Toen ik zelf kinderen kreeg vond ik dat 
toch niet zo heel erg leuk en ben ik als fotojournalist 
aan de slag gegaan voor dag en tijdschriften. In 1997 
ben ik daarnaast bij Eurest gaan werken als catering 
beheerder. Ondertussen werkte ik de weekenden als 
fotojournalist en redacteur  voor een landelijk inter-
net medium.  
Ik heb bij Eurest, veel dingen gedaan. Als beheerder 
op een eenmans-locatie, als assistent-manager op 
een fabriekslocatie, bij diverse banken als beheerder 
en als locatie manager bij de VU in Amsterdam op 
een Campus locatie. Ik kan dus wel zeggen dat ik 
allround bent ;-) Nadat we de VU kwijt geraakt waren aan Sodexo, kreeg ik 
bij hun een contract aangeboden. Maar ik wist op de laatste dag voor de 
overname te ‘ontsnappen’ en kreeg een plek als manager C bij de Belasting-
dienst in Amsterdam. Dolblij was ik hier mee, want bij Eurest voel ik me 
‘thuis’. Na 1 ½ jaar bleek deze locatie mij niet zo te liggen en ben ik bij de 
Rabobank in Zeist terecht gekomen. Dit was een echte uitdaging, ontevre-
den opdrachtgever, slecht samenwerkende groep medewerkers, veel lang-
durig ziekte verzuim en een super slechte score op de audit van de op-
drachtgever. Ik zag dat wel zitten…   
Nu zijn we ruim een jaar, bloed , zweet en tranen verder,  hebben we een 
10 gescoord op de audit van de opdrachtgever. Het ziekte verzuim is nihil 
en het team begint een eenheid te vormen. Zonder mijn super assistente 
Mirella, had ik dat nooit gered. Dus ik ben super trots op wat wij hier samen 
hebben neergezet. In de periode bij de VU had ik mij opgegeven als lid van 
de OR omdat ik me wilde inzetten voor het personeel op de vloer. Maar 
daarnaast wil ik ook graag wat meer ‘behind the scenes’ van ONS bedrijf 
kijken en nu ben ik dus lid van de ondernemingsraad. Ik vind het een mooie 
titel en wil me de komende tijd gaan verdiepen in het werk van de OR. Ik 
heb er zin in… 

Mitsubishi Motors Born 
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