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Missie 
 

De ondernemingsraad van Compass Group Nederland vertegenwoordigt 
de medewerkers. 

De ondernemingsraad wil een betrokken, betrouwbare, transparante en 

proactieve overlegpartner voor de directie van Compass Group Nederland 
zijn, waarbij voortdurend gekeken wordt naar de balans tussen het 

collectieve belang van medewerkers en de organisatie.  
 

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers 
van Compass Group Nederland, met als voornaamste taak het beleid van 

de onderneming te toetsen, te bewaken en te beïnvloeden. De 
ondernemingsraad heeft over bepaalde zaken volgens de Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR) instemming en/of adviesrecht. 
 

 

Strategie 
 

 

In de commissies worden de onderwerpen besproken en voorbereid voor 

de ondernemingsraad vergadering. 

 
De bespreking en de definitieve besluitvorming van een aanvraag vindt te 

alle tijden plaats in de ondernemingsraad vergadering. De 
ondernemingsraad neemt een besluit bij meerderheid van stemmen. 

Vervolgens wordt de bestuurder schriftelijk over dit besluit geïnformeerd. 
 

De ondernemingsraad en/of commissies vergaderen maandelijks. 
Ongeveer 12 keer per jaar heeft de ondernemingsraad overleg met de 

bestuurder tijdens de overlegvergadering (OV-vergadering). 
Minimaal twee maal per jaar is er een art.24 vergadering met de 

bestuurder. 
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Waarden 
 

 
De ondernemingsraad hanteert daarbij voor zichzelf de volgende waarden: 

 

 
1. Openheid, vertrouwen en integriteit 

 We zijn integer, professioneel, we houden ons aan gemaakte 

afspraken. 

 We zijn altijd eerlijk en oprecht in onze communicatie. 

 We respecteren een ieders achtergrond en we geloven in ieders 

unieke bijdrage vanuit achtergrond, cultuur en talent. 

 

2. Verantwoordelijkheid 

 We voelen en zijn verantwoordelijk voor de zorgtaken die staan 

omschreven in de Wet op de Ondernemingsraden. 

 We voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn van alle 

medewerkers waarbij het bedrijfsbelang niet uit het oog verloren 

wordt. 

 Wij voelen het gegeven vertrouwen van onze collega’s als een grote 

verantwoordelijkheid. 

 

3. Oplossingsgericht tot het maximaal haalbare  

 We zijn ervan overtuigd dat ieder onderwerp met een open en 

positieve houding besproken moet kunnen worden. 

 We zijn er van overtuigd dat samenwerken beter is dan 

onderhandelen. 

 We zijn er van overtuigd dat zorgvuldigheid nooit ten koste mag 

gaan van de snelheid.  

 We zijn ervan overtuigd dat alleen het optimaal gebruik maken van 

de beschikbare kennis en kunde zal leiden tot het best haalbare 

resultaat. 
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Visie 
 

Bevorderen van een financieel gezonde organisatie, waarin op basis van 

vertrouwen en respect, het welzijn van medewerkers bewust bevordert 
wordt. 

 

De Visie van de ondernemingsraad van Compass Group Nederland richt 
zich op de onderstaande zeven aandachtsvelden, waarbij de 

ondernemingsraad aangeeft waarvoor hij staat: 
 
 

1. Invloed 

De ondernemingsraad wil op de hoogte gehouden worden van de 

strategische beleidsplannen om te kunnen bepalen op welk moment de 
ondernemingsraad betrokken wil/moet worden om invloed uit te kunnen 

oefenen op het proces van besluitvorming. 
 

De ondernemingsraad wil op de hoogte gehouden worden van de 
opgestelde beleidsplannen van het leadershipteam. 

 
De ondernemingsraad wordt in de OV-vergadering tijdig geïnformeerd 

zodat de ondernemingsraad indien nodig, invloed kan uitoefenen op de 
ontwerpfase van een beleidsplan. Het heeft voor de ondernemingsraad 

meerwaarde om tijdig betrokken te zijn, zodat hij de reden en 
gedachtegang tot het voorgenomen plan beter begrijpt en de aanvraag 

effectiever en efficiënter kan behandelen. 
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2. Werkwijze 

De ondernemingsraad wil dat de procedures goed gevolgd worden om 
waar nodig inhoudelijk mee te kunnen praten om tot een goed besluit te 

komen. 
 

De bestuurder creëert draagvlak door de ondernemingsraad te informeren 

en te betrekken bij de ontwerpfase van het beleidsplan. 
 

De ondernemingsraad zorgt ervoor op de hoogte te zijn van de mening 
van de medewerkers. 

De ondernemingsraad werkt met het BOB-model: beeldvorming, 
oordeelsvorming en besluitvorming. Middels de WOR en het BOB-model 

toetst de ondernemingsraad de door de bestuurder aangeleverde 
informatie op volledigheid. De ondernemingsraad hecht veel waarde aan 

het inhoudelijk volgen van een traject. 
 

3. Relatie bestuurder 

De ondernemingsraad wil informeel contact met de bestuurder benutten 
waarbij de procedures niet uit het oog worden verloren. 

 
Het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad komt voor iedere OV-

vergadering informeel bijeen met (een vertegenwoordiger van) de 
bestuurder, het vooroverleg. In dit overleg worden aan de hand van een 

werklijst agendapunten voor de OV-vergadering vastgesteld. 
 

In de OV-vergadering wordt formeel overleg gevoerd met de bestuurder 
waar indien nodig ruimte is om informeel in gesprek te gaan middels een 

discussie of brainstorm. 
 
 

4. Functie 

De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en 

houdt rekening met het organisatiebelang. 
 

De belangen van de medewerkers staan voor de OR centraal. Bij de 
inhoudelijke behandeling houdt de ondernemingsraad rekening met het 

organisatiebelang. Het gemeenschappelijk doel van de ondernemingsraad 
en de bestuurder is de duurzame continuïteit van de onderneming waarbij 

een verantwoord werkklimaat voor de medewerkers voor de 
ondernemingsraad voorop staat. 

 
Om tot een verantwoord werkklimaat te komen, overlegt de OR namens 

de medewerkers met de bestuurder over de volgende onderwerpen: 

 Cao’s 
 Interne regelingen 

 Wettelijke voorschriften 
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5. Relatie achterban 

De ondernemingsraad gaat regelmatig te rade bij de achterban en neemt 
de mening van de achterban mee bij de besluitvorming. 

 
De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. Daar 

waar noodzakelijk zoekt de ondernemingsraad contact met de 

medewerkers die belang hebben bij het onderwerp van de aanvraag, om 
deze mening mee te laten wegen in de beeld/besluitvorming. 

In de besluitvorming probeert de ondernemingsraad balans te vinden 
tussen de mening van de medewerkers en essentiële organisatorische 

factoren. 
De ondernemingsraad vindt het belangrijk en noodzakelijk dat 

medewerkers de OR goed kunnen bereiken. 
 

6. Taak 

De ondernemingsraad gaat er vanuit dat de bestuurder met voorstellen 
komt en maakt zo nodig gebruik van het initiatiefrecht. 

 
De ondernemingsraad ontvangt hoofdzakelijk aanvragen van de 

bestuurder. Het is de taak van de ondernemingsraad om, indien 
noodzakelijk, formele en/of informele signalen vanuit de organisatie te 

agenderen. 
Zo nodig zal de ondernemingsraad gebruik maken van zijn initiatiefrecht 

om een eigen voorstel in te dienen bij de bestuurder. 
 

7. Intern functioneren 

De ondernemingsraadsleden kijken naar de organisatie als geheel. De 
ondernemingsraad brengt één standpunt naar buiten, waarbij de voor- en 

tegen argumenten worden benoemd in het besluit. 
 

De ondernemingsraad houdt het gemeenschappelijk doel voor ogen, met 
ruimte voor individuele meningen. 
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Evaluatie en vooruitblik. 
 
 

De ondernemingsraad van Compass Group Nederland signaleert een 

economisch klimaat en een werkomgeving die continu onderhevig is aan 

verandering. De onderneming wordt daarnaast geconfronteerd met 
toenemende kwaliteitseisen en vergrijzing. 

Voor de ondernemingsraad worden er de komende jaren een aantal 

ontwikkelingen verwacht.  
Enerzijds zijn deze van interne aard anderzijds zullen deze van buiten de 

onderneming komen. 
 

 Steeds meer onderhandelpunten die nu op het bord van 
vakbonden liggen, zullen voor rekening van de 

ondernemingsraad komen. 

 Door werknemers zal, door toegenomen marktwerking op de 
arbeidsmarkt, steeds meer gevraagd worden naar 

arbeidsvoorwaarden op maat. 
 Door vergrijzing zal het personeelsbeleid steeds meer in 

ontwikkeling zijn om op nieuwe omstandigheden in te kunnen 
blijven spelen.  

 Een professioneel georganiseerde ondernemingsraad moet de 
effectiviteit van de ondernemingsraad waarborgen. 
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Beleidsplan 
 
De ondernemingsraad beschrijft hier de punten waar zij de komende 

periode zich op zal richten. Tegelijkertijd geeft de ondernemingsraad aan 
hoe dat te bereiken. 

 
 

De ondernemingsraad…. 
 

maakt doelgericht gebruik van zijn PR. 

 de ondernemingsraad informeert de achterban over bereikte 
resultaten. 

 de ondernemingsraad maakt gebruik van de eigen website en het 
jaarverslag. https://orcompassgroup.nl 

 
 

is professioneel. 
 de ondernemingsraad heeft een visie en een missie en handelt 

hiernaar. 
 de ondernemingsraad komt met voorstellen en initiatieven. 

 de ondernemingsraad is vroegtijdig betrokken bij beleidsvorming. 
 de ondernemingsraad heeft bij belangrijke beslissingen inhoudelijke 

inbreng door met een eigen visie, beoordelingscriteria en goede 
argumenten te komen. 

 de ondernemingsraad houdt controle over de voortgang van zijn 

werkzaamheden. 
 de ondernemingsraad maakt optimaal gebruik van zijn faciliteiten en 

bevoegdheden. 
 de ondernemingsraad zorgt voor verdere ontwikkeling van zijn 

professionaliteit. 
 

 
is een invloedrijke gesprekspartner. 

 door periodiek [overleg] vergaderingen te houden. 
 door per onderwerp vast te stellen welke invloed zij wil uitoefenen. 

 
 

 
 

 

 

https://orcompassgroup.nl/
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vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers in de 

onderneming. 
 de ondernemingsraad toetst op elk beleidsstuk of effectieve   

zeggenschap geregeld is. 
 de ondernemingsraad toetst dat de medezeggenschap is 

meegenomen in het resultaat. 
 de ondernemingsraad zorgt ervoor dat er geïnvesteerd wordt in de 

medewerkers met betrekking tot een gezond werkklimaat, 
opleidingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden en 

arbeidsvoorwaarden.  
 

 

maakt gebruik van zijn strategische netwerkpositie. 
 de ondernemingsraad onderhoudt strategische contacten zowel 

binnen het bedrijf als buiten de onderneming. 
 

 
verliest het bedrijfsbelang met betrekking tot de duurzame 

continuïteit niet uit het oog. 
 de ondernemingsraad toetst of strategische veranderingen de 

continuïteit op termijn ten goede zal komen. 
 de ondernemingsraad ziet toe op het behalen van gezonde financiële 

doelstellingen. 
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De 10 geboden van de ondernemingsraad 
 

 

 

 

1. Wij zullen elkaar altijd met respect behandelen. 

2. Wij zullen elkaar steunen door dik en dun. 

3. Wij zullen naar elkaar luisteren. 

4. Wij zullen de vergadering voorbereiden. 

5. Wij zullen altijd eensgezind naar buiten treden. 

6. Wij zullen elkaar stimuleren. 

7. Wij zullen initiatief nemen. 

8. Wij zullen afspraken nakomen. 

9. Wij zullen altijd hulp vragen. 

10.Wij zullen elkaar uit laten praten. 

 


