
                                                             
    

  
Nieuwsbrief   RGN   OR   Flex,   april   2021   
  

Van   de   voorzitter   
  

Deze   nieuwsbrief   staat   grotendeels   in   het   teken   van   de   verkiezingen,   van   
15   tot   en   met   19   april,   voor   de   ondernemingsraad   van   de   
flexmedewerkers   van   Randstad   Groep   Nederland,   kortweg   de   OR   Flex.     
In   onze   rubriek   “even   voorstellen”   komen   de   leden   van   de   OR   aan   het   
woord   die   aftredend   zijn   en   zich   herkiesbaar   gesteld   hebben.     
Ook   geeft   deze   uitgave   een   inkijkje   in   de   OR-keuken.   OR-lid   Marianne   van   
Halen,   schetst   een   beeld   van   wat   de   OR   zoal   doet.     
Verder   het   laatste   nieuws   over   het   adequaat   pensioen   payroll   en   de   
internetvergoeding   voor   thuiswerkende   flexmedewerkers.   
  
  

Verkiezingen   2021   
  

Het   is   bijna   zover,   de   verkiezingen   komen   eraan.   Houd   de   mijn-omgeving   
en   je   mail   in   de   gaten   en   zorg   dat   je   intercedent   het   juiste   mailadres   van   
je   heeft.   Zo   weet   je   zeker   dat   je   alle   mails   over   de   verkiezingen   ontvangt.   
Goed   om   te   weten:   als   er   geen   goed   mailadres   van   je   bekend   is   bij   
Randstad   of   Tempo   Team   kun   je   ook   niet   op   de   kandidaat   van   jouw   keuze   
stemmen.   Jammer   toch?!   
  

  
  

Even   voorstellen:   Aletta   du   Pon   
  

Hi,   laat   ik   me   even   voorstellen,   Aletta,   51   jaar,   
woonachtig   in   het   zuiden   des   lands.   In   mijn   vrije   
tijd   rijdt   ik   graag   een   rondje,   of   twee,   op   mijn  
Harley,   wandel   met   mijn   rescue   hondjes   en   houd   
ik   me   bezig   met   het   redden   en   helpen   van   
zwerfhonden   in   Aruba,   waar   ik   een   8-tal   jaren   
heb   gewoond.   Sinds   mijn   terugkomst   in   
Nederland,   ben   ik   werkzaam   als   flexwerker   bij   
Randstad,   voornamelijk   in   hospitality.     
In   de   afgelopen   jaren   ben   ik   mij   erg   betrokken   
gaan   voelen   bij   Randstad   als   bedrijf,   als   
medewerker   maar   vooral   ook   als   collega.   Sinds   

vorig   jaar   ben   ik   lid   van   de   OR   Flex   en   ik   heb   in   deze   korte   periode   al   veel   
geleerd   over   contracten,   pensioenen   en   doelstellingen   van   Randstad.   Als   lid   van   
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de   OR   zorg   ik   dat   de   werkgever   de   belangen   van   de   flexmedewerkers   
meeneemtt   bij   het   vaststellen   van   het   beleid   en   let   ik   erop   dat   de   afspraken   ook   
worden   nageleefd!   Als   lid   kan   ik   bijdragen   en   meedenken   met,   of   over,   
besluitvorming   en   beleid   van   Randstad   ,   waarvan   ik   en   vele   andere   flex   collega's   
inkomensafhankelijk   zijn.   Ik   sta   altijd   open   voor   suggesties,   klachten   en   ideeën   
want;   Groeien   doen   we   SAMEN.!   
  

  
  

Even   voorstellen:   Asni   Breuker   
  

Mijn   naam   is   Asni   Breuker,   ik   ben   44   jaar   en   
woonachtig   in   de   mooie   Zaanstreek.     
Na   ruim   7   jaar   een   eigen   bloemenspeciaalzaak   te   
hebben   gerund,   waarin   80   uur   per   week   werken   mij   
niet   vreemd   was,   werd   het   tijd   om   meer   rust   en   
regelmaat   in   mijn   leven   te   brengen.   Nu   ben   ik   2,5   
jaar   werkzaam   op   de   klantenservice   van   dé   grootste   
supermarkt   van   Nederland.   Door   mijn   werkervaring   
weet   ik   dat   luisteren   naar   elkaar   één   van   de   
belangrijkste   factoren   is   voor   het   tot   stand   komen   

van   oplossingen   tussen   partijen.     
Ik   heb   het   afgelopen   half   jaar   als   OR   lid   aan   de   OR   RGN   Flex   mogen   deelnemen.   
Hierin   heb   ik   gezien   dat   het   heel   belangrijk   is   om   inspraak   te   hebben   in   de   
belangen   van   de   flexmedewerkers.   
Mijn   doel   is   het   optimaliseren   van   arbeidsvoorwaarden   en   
arbeidsomstandigheden,   maar   vooral   ook   de   waardering   die   alle   
flexmedewerkers   verdienen.   
  
  

  
  

Even   voorstellen:   Chris   Mak   
  

Hoi   Mijn   naam   is   Chris   Mak   en   ik   ben   werkzaam   
als   monteur   bij   de   NS   trein   modernisering.   Ik   
repareer   alle   luiken   en   deuren   van   de   Virm   
�⁄�.(dubbeldekkers).   Verder   ben   ik   30   jaar  
Timmerman   geweest,   maar   door   de   recessie   in   
2013   ben   ik   noodgedwongen   wat   anders   gaan   
doen.   Randstad   kwam   toen   op   m'n   pad   en   die   
zond   me   uit   naar   NS   in   Haarlem.   Daar   zit   ik   
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alweer   5.5   jaar   met   plezier.   Verder   ben   ik   getrouwd   en   heb   3   gezonde   dochters   
en   een   gezonde   kleindochter.   Sinds   kort   ben   ik   OR   Flex   lid   en   dat   doe   ik   met   
plezier.   Binnenkort   worden   er   weer   verkiezingen   gehouden   doordat   van   een   
aantal   OR   Flex   leden    hun   contract   niet   wordt   verlengd.   Van   15   april   tot   en   met   
19   april   kunt   gaan   stemmen,   houd   mijn   naam   dan   in   gedachten.   

  
  
  

  
  

Even   voorstellen:   Peter   
Pels   
  

Mijn   naam   is   Peter   Pels   en   ik   
werk   via   Randstad   bij   
Scania   in   Hasselt.   Vanaf   mei   
2020   ben   ik   lid   geworden   
van   de   OR.   Ik   zie   dat   deze   
OR   er   niet   voor   niets   is.   Zij   
behartigen   onze   belangen.   

Of   het   nu   gaat   om   pensioenvoorziening,   contractkennis   of   
onregelmatigheidstoeslag   en   overuren,   het   maakt   niet   uit.   Iedere   maand   heeft   
de   OR   overleg   met   de   bestuurder   en   hier   wordt   zeer   kritisch   omgegaan   met   het   
voorgestelde   beleid.     
Ik   ben   blij   dat   ik   deel   uit   mocht   maken   van   deze   club   en   hoop   dit   de   komende   
jaren   voort   te   zetten.   Vind   je   het   ook   belangrijk   om   een   vertegenwoordiger   van   
Scania   in   de   OR   te   hebben?   
Gun   mij   dan   je   stem,   ik   zal   mijn   uiterste   best   doen   om   jullie   goed   te   
vertegenwoordigen.   
  
  
  

Dit   zijn   ze   niet   allemaal!   Lees   verder   in   deel   2   van   onze   lange   April   
nieuwsbrief.   
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