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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! 

In de komende periode zullen er door het warme weer of 
de vakanties op veel locaties de omzetten tegenvallen. 
Bedenk dat dit de momenten zijn dat je je bufferuren in 
kunt zetten. Maak een goede planning in MAAT. Maar 
soms kun je situaties niet vooraf voorzien, dan kun je heel 
goed gebruik maken van je “buffer uren”. Je kunt een col-
lega een vrije dag geven van de plus uren maar je kunt ook 
iemand wegsturen als blijkt dat je teveel mensen hebt 
rondlopen. Als leidinggevende heb je het recht deze uren 
in te zetten wanneer het op locatie goed uitkomt. Dit is 
dus niet altijd in hele dagen of in bepaalde blokken nodig 
(1 uur mag dus ook). Natuurlijk is het fijn als je collega het 
ermee eens is maar jij (als leidinggevende) bepaald, omdat 
jij verantwoordelijk bent voor de productiviteit. Leg wel 
uit waarom het noodzakelijk is. Heb je vragen over hoe je 
dit moet doen, bel dan met je rayon manager. 

“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. 

De ondernemingsraad telt weer voldoende leden, hier zijn we erg blij mee. 
Wij zullen ons de komende jaren weer met passie inzetten voor alle mede-
werkers van Compass Group NL. de volgende leden zullen op donderdag 8 
juni worden geïnstalleerd door onze bestuurder: Mohamed Ahadout, Peter 
van den Berg, Patricia Bon, Susanne Boullart, John van Dijk, Anna Govaert, 
René Groeneveld, Sven van der Hoorn, Jeroen Jager, Gerard Koenen, Hieke 
Anne van Lier, Isolde Lugthart, Piety van der Molen, Steven van Reenen,  Ju-
ria Reerink, Monique de Rooij, Ferry Slee, Miranda van der Sloot, Derktje ter 
Steege, Guido van der Velden, Harmien van der Werff en Leen Westdijk. 

GEZIEN OP VAKANTIE (Bratislava, Slowakije) 
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