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VERKIEZINGEN  

Na de vakantie gaat de PR commissie zich voorbereiden op de 

ondernemingsraad verkiezing die (mogelijk) in het voorjaar van 

2017 gehouden gaan worden. Heb je interesse om plaats te ne-

men in de ondernemingsraad, ben je een medewerker die de 

belangen van alle werknemers wil behartigen, je kunt echt in-

vloed uitoefenen op de besluitvorming binnen het bedrijf en je 

kunt de belangen tussen werknemers en het bedrijfsbelang 

goed tegen elkaar wegzetten. Je bent als ondernemingsraadslid 

betrokken bij het algemene personeelsbelang. Het behandelen 

van klachten van individuele personeelsleden hoort zeker niet 

tot de taak van een ondernemingsraadslid. 

Wat levert het lidmaatschap van de OR je op? 

 je kunt echt iets betekenen voor je eigen werkomstandighe-

den en die van je collega’s 

 je ontwikkelt jezelf in verschillende competenties zoals com-

municeren, onderhandelen, argumenteren netwerken, be-

oordelen van beleid en het verkrijgen van een helicopter-

view 

 je bent altijd (en als eerste!) op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen 

 je overlegt direct met de directie of het bevoegd gezag en je 

kunt invloed uitoefenen 

 je krijgt faciliteiten en trainingen om het OR-werk goed te 

kunnen doen 

 je werkt samen met andere collega’s dan die van je eigen 

(bekende) afdeling 

 het OR-werk voegt een extra dimensie en uitdaging toe aan 

je normale werkzaamheden 

 

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 soms een blik in hun per-

soonlijke leven. Ik zal me even 

voorstellen, ik ben momenteel 

werkzaam op de afdeling    

Vitaal/ssc verzuim. Ik ben al 

jaren werkzaam voor Compass 

Group Nederland B.V. Om pre-

cies te zijn 13 jaar in dienst en 

één jaar daarvoor als uitzend-

kracht. 14 jaar in totaal dus….. 

Ik ben begonnen op de afde-
ling personeelsadministratie 
en heb toen menig mutatie doorgevoerd  qua in dienst, urenwijzi-
ging, locatiewijziging, salariswijziging  en uitdienst mutatie. Waar-
schijnlijk (voor de collega’s die allang in dienst zijn) ook voor u ;-) 
Heb ook een tijdje reiskosten gecontroleerd en nog een klein jaartje 
op de planning gezeten. Dit laatste was echter niet mijn ding en 
doordat een andere collega een andere baan had gevonden was er 
weer een plekje op de personeelsadministratie. Compass Group 
Nederland B.V. wilde een eigen aparte verzuimafdeling en die heb-
ben Wim de Jong en ik opgezet qua administratieafdeling. Dit is 
echt al jaren geleden en zit eigenlijk nog steeds op deze afdeling. 
Zijn in de loop der jaren wel veel collega’s vertrokken en de werk-
zaamheden zijn mega veranderd, maar vind het werk nog steeds 
gevarieerd en leuk. 
We zijn momenteel bezig met het uitrollen van verzuimsignaal.  
Locatieverantwoordelijke moeten zelf collega’s ziek- en betermel-
den. Ook dit brengt zijn eigen uitdaging met zich mee en ben hier 
ook druk mee bezig. Ik hou me natuurlijk ook nog steeds bezig met 
verzuimwerkzaamheden, maar ook deze werkzaamheden verande-
ren weer langzaam. We blijven dus veranderen en innoveren! 
 Ik vind mijn werkzaamheden en collega’s nog steeds erg leuk en 
hoop zeker nog een jaren voor Compass Group te kunnen werken. 
Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn stukje! 
Met vriendelijke groet, Jeroen Knaepen 

OPROEP!!  

Voor het jaarverslag van 2016 vragen we om foto’s van collega’s in 

het land tijdens het werk op locatie. Uiterlijke inlever datum 1 de-

cember 2016. Mail ze a.u.b. aan de ondernemingsraad.                 

ondernemingsraad@Compass-group.nl 

Kadaster Amsterdam 


