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Wie zitten er allemaal in de 
Ondernemingsraad  
Iedere maand stelt iemand anders zich voor. 
Lees wat de ondernemingsraadsleden drijft in 
hun werk, als ondernemingsraadslid, maar ook 
wat ze leuk vinden als ze na het werk weer naar 
huis gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve collega's,  
Hierbij wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam 
is Jeroen Jager. Ik ben als chefkok begonnen bij 
Holland Catering, werd later manager bij Ave-
nance en werk nu sinds 7 jaar bij Eurest als ma-
nager en chefkok.  
Ik zit in de OR omdat ik denk iets bij te kunnen 
dragen voor het personeel. Sinds twee jaar woon 
ik in een mooie jaren dertig woning aan een 
meer in Uithoorn, samen met mijn vrouw en 
mijn twee honden. Ik heb twee volwassen kinde-
ren. Het is mijn grote passie om de mensen voor 
wie ik kook een heerlijke en gevarieerde maaltijd 
voor te zetten. Ook thuis kook ik graag voor fa-
milie en vrienden. Verder doe ik aan beeldhou-
wen, wielrennen en wandel ik graag met mijn 
honden.  

Ondernemingsraad opnieuw geïnstalleerd  
 
De ondernemingsraad is weer geïnstalleerd en heeft er zin in. 
Tijdens de eerste trainingsdagen werd al heel snel duidelijk dat 
er een goede chemie hangt in de groep en dat alle leden met 
passie en enthousiasme beginnen aan deze zittingstermijn. Wij 
zijn de vertegenwoordigers van alle medewerkers van Compass 
Group, dus ook van Xandrion, Famous Flavours, alle locaties 
maar ook het hoofdkantoor. Wij komen op voor de belangen van 
de medewerkers en staan kritisch tegenover beleid en werkwij-

zen binnen de or-
ganisatie. Hiermee 
maken we ons niet 
altijd bij iedereen 
populair, en dat is 
wel eens moeilijk. 
Het uiteindelijke 
doel zal altijd zijn 
dat wij er “als be-
drijf” beter van 
worden, dat werk-
wijzen worden 
aangepast of dat 
er beleidswijzigin-
gen plaatsvinden. 
Dit kan op indivi-
duele wijze wel 
eens als vervelend 
worden ervaren, 
bedenk, het gaat 
niet om de indivi-
du, de afdeling of 
de locatie, het gaat 
om het grotere 
geheel.  


