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Cafetariaregeling 

Laat dit voordeel niet aan je neus voorbij gaan. Gebruik ook 
de voordelen van de cafetariaregeling. Maak ook dit jaar 
weer gebruik van de fiscale voordelen van onze cafetariare-
geling.   

Je vind de voorwaarden en het formulier op het intranet, of 
kunt deze opvragen bij onze afdeling personeelszaken. 

 

Wat gaat de OR de komende tijd doen 

De komende maanden gaat de bestuurder de ondernemings-
raadsleden weer installeren, wij gaan op cursus om te zorgen 
dat we een hechte raad gaan vormen, elkaar leren kennen en 
de doelstellingen voor de komende tijd bepalen, er wordt 
een nieuw dagelijks bestuur gekozen en de commissies zullen 
gevormd gaan worden. De nieuwste leden worden gekop-
peld aan een “buddy”, een ervaren lid waarbij ze altijd te  
rade kunnen gaan als ze vragen hebben. Het plaatsnemen in 
de ondernemingsraad vergt inzet in eigen tijd maar je krijgt 
er inzicht in de onderneming en zeggenschap voor terug. Dit 
alles om jullie, onze collega’s in het land, te vertegenwoordi-
gen. Dus als je denkt dat wij jou, en je collega’s ergens mee 
kunnen helpen neem dan contact met ons op. 

Dat is waar we het voor doen! 
 
 

BEDANKT !!!!!! 
voor de reacties over het beladen van de rol-
containers, ook hierin maken plaatjes het ver-
schil. Dit soort voorbeelden van de dagelijkse 
praktijk op de locatie maken het voor de on-
dernemingsraad makkelijker om algemene lo-
catieproblematiek bespreekbaar te maken. 

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! 

Dit keer was de PR commissie van de onderne-
mingsraad degene die het verschil maakte. Beel-
den zeggen meer dan 1000 woorden is een  gezeg-
de, en zij voegden de daad bij het woord. 

Er werd een filmpje gemaakt van een irritatie/
verbeterpunt waar menigeen binnen onze locaties 
tegenaan loopt. Het uitgebreide maar ook tijdro-
vende productkaartjes systeem. In een 1,5 minuut 
werd er duidelijk gemaakt wat een tijdrovende 
klus het systeem is.  

Het filmpje werd getoond aan de bestuurder en 
die heeft het direct gedeeld met zijn LT. 
(Leiderschap Team) Al bijna een jaar lang is er hier-
over gepraat met de betrokken afdelingen, maar 
volgens de ondernemingsraad werd het probleem 
niet zo accuraat opgepakt als het zou moeten, wij 
proberen met het filmpje duidelijk te maken dat 
het gaat om heel veel tijd op alle locaties en dat er 
prioriteit gesteld moet worden aan een oplossing/
ander systeem.  

 

“in het spotlicht” 

                                                                                 
                        
 
 
 
                                                                       stel je locatie voor en verdien                                       
                        een taart (voor je collega’s) 
 

Ben jij ook zo trots op je werkplek!  
laat ons weten waarom je de locatie leuk 
vind en wat je motiveert om je werk te 
doen. 
mail je verhaal naar de ondernemingsraad, 
het liefst met een foto van jou, je locatie of 
met je collega’s. 
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