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Waar houd de ondernemingsraad zich zoal mee bezig? 

Bij grote veranderingen binnen onze organisatie worden we altijd op de hoogte gebracht. Sommige beslissingen zijn advies-

plichtig en andere zelfs instemmingsplichtig. 

In beide gevallen komt de bestuurder met een (formele) aanvraag, hij stelt ons op hoogte van de voorgenomen verandering 

en geeft ons de nodige informatie. Vervolgens overlegt de ondernemingsraad en overweegt de aanvraag. Wanneer de aan-

vraag nog vragen oproept zullen deze aan de bestuurder voorgelegd worden en geeft hij daar waar mogelijk direct antwoord. 

Het eventueel raadplegen van externe adviseurs behoord tot de mogelijkheden. Op basis van de vergaarde informatie neemt 

de ondernemingsraad een beslissing (indien nodig door middel van een stemming). De voorzitter stelt de bestuurder door 

middel van een formele brief op de hoogte van het genomen besluit. 

Zo waren de overnames van Famous Flavours en Xandrion adviesplichtig. 

Famous Flavours, opgericht in 2007, is een party- en eventcateraar die voornamelijk in het hogere segment opereert. Zij zijn 

gevestigd in Nieuw Vennep.  

Xandrion is opgericht in 1997 en fungeert als inkooporganisatie en kenniscentrum voor ruim achthonderd ondernemingen. 

Door het bundelen van inkoopvolume en gebruik maken van gespecialiseerde kennis kunnen hun klanten voordeel doen met 

bijvoorbeeld scherpe inkoopdeals.  Bij het bedrijf in Ede werken vijftien personen. 

In beide aanvragen was het advies vanuit de ondernemingsraad positief. 

Bij beide overnames is het zo dat het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds kunnen wij, en onze klanten/opdrachtgevers, ge-

bruik maken van de diensten die zij leveren. Aan de andere kant stellen wij deze bedrijven in staat, door middel van o.a. onze 

marktpositie, versneld door te groeien in hun segment. 

Vooralsnog blijven beide ondernemingen als zelfstandig bedrijf voortbestaan als onderdeel van Compass-group Nederland BV. 

www.famousflavours.nl & www.xandrion.nl 

 RABOBANK ALTENA ALMKERK 

Lieve collega’s 

De ondernemingsraad wenst iedereen een fijne 

zomer of je nu lekker gaat relaxen op vakantie of 

als jij het fort (je locatie) draaiende houd.  

Geniet van het mooie weer en laadt op voor het 

komende jaar.  


