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Cadeautje van de ondernemingsraad 

Als je je via het mailadres van de ondernemingsraad    aanmeld om 

de notulen én de nieuwsbrief van de         ondernemingsraad digi-

taal te willen ontvangen dan krijg je van ons een presentje thuis 

gestuurd.  

Mail ons, geef je adres en je personeelsnummer door en let de 

komende dagen op je brievenbus. 

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 scha-

kel in een gezond  bedrijf. Bedenk dat we het samen moeten 

doen! 

HANGT DE “SPEAK UP POSTER” OP JOUW LOCATIE ?? 

De ondernemingsraad vind 

het belangrijk dat  iedereen 

op locatie op de hoogte is van 

de rechten en plichten. Een 

heel belangrijk middel daarin 

is de mogelijkheid om via een 

onafhankelijk bedrijf of via de 

vertrouwens personen binnen 

Eurest onrechtmatigheden 

door te geven. Te denken aan: 

sexuele intimidatie, fysiek 

geweld, pesten op de werk-

vloer, drugs en alcohol mis-

bruik, diefstal en fraude, om-

koping en corruptie. Het is 

belangrijk dat de poster op 

iedere locatie hangt zodat 

iedere medewerker hiervan 

op de hoogte is. Heb je de poster niet (meer) op locatie, de 

poster kun je vinden op het intranet Algemene informatie—

>MVO—>poster speak-up of je kunt een poster opvragen bij 

sscpz zij zorgen ervoor dat je de poster op locatie krijgt. 

 

CAFETARIA REGELING 

Wie heeft deze mooie regeling nog niet bekeken, met deze 

regeling kun je voordelig een aantal zaken zelf aanschaffen, ja 

er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden maar het is 

zeker de moeite waard om je in te verdiepen. 

Ga je naar een sportschool dan kun je je abonnementskosten 

(voor een deel) declareren, een nieuwe fiets of bijvoorbeeld 

een nieuwe telefoon of tablet. Kijk snel in de voorwaarden en 

kijk of je er gebruik van wilt maken. Deze regeling loopt zolang 

er “ruimte in de pot zit”.  

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 

Philips Breitner  

Eurest marktplaats 

Wisten jullie dat begin dit jaar onze eigen Eurest Marktplaats 

(www.eurestmarktplaats.nl) ‘live’ is gegaan? 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 artike-

len 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. 

http://www.eurestmarktplaats.nl

