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De commissie HSE (Health Safety Environment)  

is onderdeel van de ondernemingsraad en is een werkgroep van 8     
leden.  Wij, als werkgroep houden ons bezig met deze drie begrippen:   
Health; gezondheid van de medewerker. Safety; veilig werken op de 
werkvloer en Environment een optimale werkplek creëren waar regels 
van de Arbowet nageleefd en uitgevoerd worden. Tevens brengen we 
waar nodig ook advies uit als één van deze begrippen in ontwikkeling is.   
 

Wij hebben regelmatig overleg met mensen van verschillende            
afdelingen. Soms nodigen we ook mensen van buitenaf uit, die          
gespecialiseerd zijn in HSE, om onze werkgroep van informatie c.q.   
advies te voorzien.  
Als commissie hebben we als speerpunten: ziekteverzuim, meten van 
werkdruk, een solide RI&E, het bespreekbaar maken van ouderenbeleid, 
goed schoeisel & werkkleding, en streven we ernaar om het risico op 
ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen. Onze focus ligt niet alleen op 
het heden, maar zeker ook op de toekomst. Denk daarbij aan vitaliteit-
beleid en duurzame inzetbaarheid.  
We willen tenslotte allemaal gezond, veilig en plezierig kunnen blijven 
werken tot aan ons pensioen.  
We halen informatie uit onze eigen werkervaring maar zijn ook zeer 
afhankelijk van onze collega’s op ‘de werkvloer’. Jullie dus!!!   
  
Datgene waar onze collega’s op de werkvloer tegen aanlopen, die infor-
matie delen zorgt ervoor dat wij als commissie doelgerichter te werk 
kunnen gaan. Daarbij hebben wij jullie, de collega’s op de werkvloer, 
keihard nodig. Om melding te doen van zaken die verbeterd kunnen 
worden ideeën, tips suggesties door te geven; mail ons via:  
ondernemingsraad@compass-group.nl 

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 december 2016 

Mail ze a.u.b. aan de ondernemingsraad 

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 persoonlijke leven.  

Deze maand een nieuw gezicht 
in de OR nieuwsbrief…
Inmiddels heb ik veel collega’s 
ontmoet, maar met nog veel 
meer collega’s heb ik nog niet 
de kans gehad om kennis te  
maken. Daarom vroeg de    
ondernemingsraad mij om iets 
over mezelf te vertellen in haar 
nieuwsbrief van deze maand. 
Voor degene die geen idee heeft wie er op dit plaatje staat, 
mijn naam is Katja Tax en sinds eind augustus vervul ik de rol 
van Assistent voor onze Algemeen Directeur Jan Jacob van  
Donselaar.  

Net als voor de meesten van ons, is food voor mij iets waar ik 
enthousiast van wordt. Omdat goed eten genieten is, samen 
eten verbindt en eten altijd in ontwikkeling is. Extra enthousiast 
werd ik dan ook van de Food Focus bijeenkomst die ik in       
september bezocht. Een prachtig initiatief waar de nieuwste 
producten in ons assortiment in de schijnwerpers staan en    
toegelicht worden door de producent zelf. Maar bovenal een 
plek waar iedere collega zijn/haar enthousiasme voor food kan 
delen en vermenigvuldigen!  

Een mooiere introductie voor mij in de wereld van Compass is 
er volgens mij niet. En mijn introductieperiode binnen Compass 
laat sowieso al niets te wensen over. Iedere collega die ik     
ontmoet heb is even hartelijk, open en betrokken. Het geeft 
Compass glans en mijn nieuwe baan daarmee ook. Dus maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken 
voor het warme welkom! Hopelijk zien we elkaar snel op locatie 
of misschien wel tijdens een van de volgende Food Focus     
bijeenkomsten. 
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