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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 moe-

ten doen! 

Namens de ondernemingsraad vragen we je de enquête met 

betrekking tot het medewerkertevredenheid onderzoek in te 

vullen. Ben je blij met je werk en de werkomstandigheden is 

dat goed om te delen maar als je minder tevreden bent is het 

nog belangrijker om dat aan te geven. Pas als we met zijn 

allen eerlijk aangeven wat beter zou kunnen kan dit           

aangepakt worden. Als onze directie niet hoort wat er speelt 

zal er ook niks mee gedaan worden. Laat je stem “your voice” 

horen! 

Vul altijd de medewerkertevredenheid enquête in 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk   

bureau en is niet terug te leiden naar jou als medewerker. Als 

je thuis geen mogelijkheid hebt om de enquête in te vullen 

vraag dan of je dit op het werk mag doen, geef door hoe (on)

tevreden je bent. Bedenk als je het niet aangeeft dan weet je 

zeker dat er niks mee gebeurd.  Mocht je de link niet hebben 

hierbij:        www.compassyourvoice.com/nl-nl 

Een taart verdienen voor je vestiging 

Stuur minimaal 3 foto’s van je vestiging naar de        

ondernemingsraad voor in de nieuwsbrief en je        

ontvangt een taart op je vestiging 

Weten jullie dat we onze eigen Eurest Marktplaats hebben?                      

www.eurestmarktplaats.nl 
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 zijn 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. 

 

Stoppen met roken, sluit helemaal aan bij het feit dat het belangrijk is om 

zelf te werken aan je gezondheid. Het is een feit dat we langer mogen door-

werken en daarom is het belangrijk dat je zelf nadenkt wat jij zelf kunt doen 

om gezond de eindstreep (pensioen) te halen. Onze werkgever bied aan om 

je te helpen met het stoppen met roken, dit is je kans, meld je aan en doe 

mee. 

 

http://www.eurestmarktplaats.nl

