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De RI&E is belangrijk 
 

En dan niet alleen gaan bekijken wat er moet gebeuren 
maar ook daadwerkelijk uitvoeren wat er gedaan moet  
worden. Het is niet alleen dat er een gevaarlijke situatie 
ontstaat, maar het kan ook misgaan, zie voorbeeld lessons 
learned op het intranet. 
Ga er dus zo snel mogelijk mee aan de slag zodat er meer 
ongelukken voorkomen kunnen worden. Je bent zelf        
verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Dus accepteer 
niet dat het probleem niet wordt opgelost. 

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 januari 2017 

Mail ze a.u.b. aan de ondernemingsraad 

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 moeten doen! 

Als je iets wil bereiken dan is het belangrijk dat de 
mensen om je heen, bijvoorbeeld je team / je         
collega’s weten waar je mee bezig bent en wat je  
belangrijk vind. Dus ga er over communiceren, niet 
alleen omdat ze je ermee kunnen helpen maar het 
zou zo maar zo kunnen zijn dat jouw project, denk-
wijze of datgene wat je wilt doen een direct gevolg 
heeft voor de mensen om je heen. En als je daar niet 
over na hebt gedacht zou dit wel eens tegen je     
kunnen werken.  

 
Ben je benieuwd wie er in de ondernemings-
raad zit, kijk dan naar de wegwijzer op het 
intranet, onder de wegwijzer van het SK 
(Service Kantoor). 
 
Misschien nog leuker, begin volgend jaar 

houden we (mogelijk) weer verkiezingen, 
heb je interesse, meld je dan alvast aan via   
ondernemingsraad@Compass-group.nl 


