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Dorris Hoeksma (voorzitter) 
Ik ben Dorris Hoeksma en woon samen met mijn dochter, een hond en twee 
poezen in Leeuwarden. Sinds 1999 werkzaam als professional bij Randstad Zorg, 
vooral  in ziekenhuizen, verpleeghuizen bij de GGZ maar ook in opvanghuizen 
voor vrouwen en gehandicapten. 
 
Drie jaar geleden ben ik in de OR flex van Randstad gekozen en heb mij daar 
vooral bezig gehouden met Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.  
In mijn vrije tijd kun je mij vinden op het prachtige eiland Ameland waar we met 
de familie een chalet hebben. Ook trek ik er veel op uit met mijn dochter;  
stedenreizen en musea bezoeken zijn favoriet bij ons. Verder geef ik 2 uur per 
week Nederlands aan vluchtelingen in de noodopvang.  
In de nieuwe OR flex RGN ben ik verkozen als voorzitter en zal mij inzetten voor 
alle flexwerkers van RGN.  

 

René Klein (vice-voorzitter) 
Sinds 1999 ben ik werkzaam bij Yacht, die daarmee mijn tweede werkgever is. 
Zoals zovelen van mijn generatie kon ik met mijn diploma geen werk vinden en 
ben ik uitgeweken naar de automatisering. Mijn vakgebied is dus ICT en 
momenteel ben ik informatie- / business analist. Ik woon in Assen, ben 
getrouwd en heb 4 kinderen. Die zijn afgelopen jaar goeddeels uitgevlogen, 
maar helaas nog niet financieel onafhankelijk. De afgelopen 15 jaar waren erg 
druk, waardoor mijn hobby's, biljarten, squash en voor de fun boeken lezen, 
behoorlijk in de verdrukking zijn gekomen. OR werk is voor mij het invulling 
geven aan mijn idealen. En aan mijn ontwikkeling, want je leert erg veel van het 
lidmaatschap van een OR. Ik zit af en aan sinds 2001 in OR-en. Daarvoor was ik 
vrijwilliger bij VluchtelingenWerk, totdat het bestuurswerk daarvan was niet 
meer te combineren met werk en kleine kinderen.  

 

Ellen Kievit (DB-lid) 
Ik ben Ellen Kievit en sinds 2004 werkzaam voor Sparq Outsourcing bv, een 
special label van Tempo-Team. 
Ik ben begonnen als receptioniste/telefoniste op een vaste werkplek.  Sinds vijf 
jaar werk ik 32 uur per week als ambulant receptioniste/telefoniste/gastvrouw 
en momenteel ben ik inzetbaar op 12 sites. 
Sinds 2012 ben ik OC lid van Sparq Outsourcing en sluit ik in 2013 aan bij de 
pilot van TTG Commissie Flex. Met deze ervaring ga ik vol vertrouwen aan de 
slag in deze nieuwe medezeggenschapsraad. Naast mijn werk ben ik ook nog 
hulpverlener bij een 93 jarige zeer slechtziende dame, die ik meestal eenmaal 
per week bezoek. Ik vind het leuk om voor vrienden en familie te koken, ik ben 
graag creatief bezig met mijn handen en ik hou van musea- en theaterbezoek.  
 
Waarom ik mij verkiesbaar voor de OR heb gesteld? Omdat ik rechtvaardigheid 
en respect erg belangrijk vind. Daar hoort ook een gezond werkklimaat bij en via 
de OR kan ik hieraan bijdragen. Daarom wil ik de medewerkers van alle Special 
Labels gaan vertegenwoordigen en omdat ik nu enkele jaren OR-ervaring heb, 
maatschappelijk betrokken, enthousiast en betrouwbaar ben, denk ik dat ik voor 
de flex-werkers van alle Special Labels een goede rol in de nieuwe OR Flex zal 
vervullen.  



 RGN Flex OR-leden 

 

Reginald Diepenhorst (1984) 
Heeft een brede werkachtergrond, waarbij zijn cijfermatige inzichten en 
probleemoplossende capaciteiten zorgen voor een pragmatische aanpak op elk 
niveau. 
Reginald maakt deel uit van de door Randstad geïntroduceerde concept: 
Teams@work en is momenteel werkzaam als Senior Schadeadviseur (Centraal 
Beheer Achmea.) Naast het klantcontact houdt hij zich bezig met advisering, 
trajecten opzetten met betrekking tot coaching en het verbeteren van 
processen.. Hij heeft een passie voor het verbeteren van het het psychologische 
alsook het fysieke welzijn van mensen. 
De reden voor mijn kandidaatstelling voor de OR Flex; ik zal mij inzetten voor 
betere werkomstandigheden  wederzijdse flexibilisering voor ons allemaal. 
Simpelweg omdat de tijd voor verandering HIER is. 

 

Gerrit van Oosten 
Ik wil me graag even aan jullie voorstellen, omdat ik sinds kort deel uitmaak van 
de OR-Flex  
Ik ben Gerrit van Oosten en wil me inzetten voor de mensen die werken als 
flexwerker bij Randstad Groep. Ik werk parttime als begeleider in de zorg op 
oproepbasis, naast een vaste baan als welzijnswerker. Werken bij Randstad 
brengt me op veel plekken en geeft me voortdurend een frisse blik op werken in 
de zorg. Flexibiliteit is niet alleen fijn voor de werkgever, maar ook voor mij. De 
vrijheid om zelf te kunnen kiezen wanneer en hoeveel ik werk is erg belangrijk 
voor mij.  
In het verleden heb ik mij beziggehouden met cao-onderhandelingen bij een 
ondernemingsraad. Daarnaast ben ik actief geweest als bestuurslid van een 
grote Vereniging van Eigenaren. Ik heb een kritisch-analytische werkhouding en 
ben een creatieve geest wanneer ik word geconfronteerd met nieuwe 
uitdagingen. Ik ben bekend met tal van  zorg)organisaties in de regio Utrecht en 
Amersfoort en weet dus goed wat er speelt op de werkvloeren. 
Verder ben ik een fervent reiziger, ik doe mijn uiterste best om iedere maand 
een paar dagen, of langer, op reis te gaan. Reizen is dan ook welhaast een 
serieuze verslaving aan het worden. Een prima verslaving is het echter, ik 
vermoed namelijk dat het goed is voor mijn gezondheid. Daarnaast ben ik net 
als zovelen een enthousiaste sponsor van de zaterdagmarkt, de bioscoop, het 
theater en de kroeg in Utrecht en in allerlei buitenlandse steden en gehuchten. 
Ik ga me bij de OR inzetten voor jullie om te kunnen werken in een uitdagende 
omgeving met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en erkenning voor het 
werk dat je doet. Binnen een organisatie waar je worden mag wie je bent. 

 

Tinus Meyerink 
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen, mijn naam is Tinus Meyerink en 
ben als flex-medewerker werkzaam via Randstad in de transportsector. 
In het verleden heb ik een assurantie- en makelaarskantoor gehad met 
personeel, ik kan mij dus goed inleven in de situatie van werknemer en die van 
werkgever. 
Ik wil mij inzetten voor de belangen van de werknemers van Randstad Flex en 
meedenken met de toekomstvisie van Randstad Groep. 
Samen met de leden van de ondernemingsraad van Randstad Groep kunnen wij 
uw belangen behartigen. 
We kunnen op deze manier wat er bij u leeft onder de aandacht brengen. 
Schroom niet en neem contact met mij op. 



 

Sheila Girigorie 
Ik heet Sheila Girigorie en ik ben geboren op Curacao. Een korte omschrijving 
van mijzelf, ik ben een proactief en ambitieuze dame. Mensenrechten boeien mij 
en een streven voor een oprechte en rechtvaardige maatschappij beleef ik als 
een uitdaging en is mijn levensmotto. Met deze instelling ben ik als flexwerker 
heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de OR RGN.  
In mijn werk heb ik altijd mensenwerk gedaan. Gedurende mijn 22 jarige 
loopbaan in als ambtenaar wist ik veel mensen te begeleiden in hun 
werkgelegenheid en over hun rechtspositie. 
Mijn wens om me verder te ontwikkelen en mijn nieuwsgierigheid naar profit 
organisaties, heeft mij laten kennismaken met de wereld van hospitality, zoals 
hotellerie, het cruise-wezen en de luchtvaartindustrie. In deze werkervaring heb 
ik 2 jaar mogen reizen en genieten van de veelzijdigheid van culturen in de 
wereld. 
Mensen zijn een inspiratie voor mij; het motiveren van mensen en hen helpen 
hun  doelstellingen te realiseren is voor mij een belangrijke factor binnen mijn 
carrière.  
Mijn hobby's/interesses zijn dansen, beauty & wellness, masseren, filosoferen, 
culinaire kookkunsten creëren en reizen. Ook voor een goed gesprek loop ik niet 
uit de weg. Ik hou van mensen met een eigen mening en zinnig kunnen 
discussiëren over diverse maatschappelijke dilemma's.  

foto volgt Maureen Bakker 
Ik ben Maureen Bakker, 52 lentes jong en nog steeds elke dag stralend! Ik werk 
als webcare medewerker op de afdeling Social media bij AHOLD. Verder ben ik 
VIP en Eventplanner bij Slamm Events en ben ik een gedreven blogger en 
gastblogger op PinkitNl. Ik sport graag, in kickboksen vind ik een heerlijke no 
nonsense uitlaatklep. Ik houd erg van koken en daar blog en blog ik graag over! 
Ik houd van lifestyle, make up en fashion. Ik ben een echte Social Savy ! Ik ben 
een gedreven persoon. Haal graag het uiterste uit mezelf en geniet iedere dag 
van het leven. Ik ben twee jaar geleden ernstig ziek geweest en dat heeft mijn 
mindset 360 graden veranderd. Toch heb ik altijd geprobeerd te blijven werken! 
Dit is mij, mede met en door mijn collega's gelukt. Ik wil graag mijn doelen en 
dromen hebben waargemaakt. En daar is de ondernemingsraad er één van! Van 
nature ben ik een peoples person en zorg ik graag voor anderen! De OR is hierin 
de perfecte invulling. Ik ben een social butterfly dus hoor wat er speelt bij onze 
achterban en weet ook hoe belangrijk dit voor velen van ons is. Ik draag dan 
ook graag mijn steentje, wilskracht en kennis bij aan dit mooie project ! Ik sta 
open voor vragen, of advies! Dus vraag maar raak. 

 

Marjan Kuipers-Klinkenberg 
Mijn naam is Marjan Kuipers-Klinkenberg, getrouwd en de trotse moeder van 
een zoon en een dochter! 
Ik ben sinds 2005 werkzaam voor Tempo-Team en sinds een paar jaar in het 
gelukkige bezit van een fase C contract! 
Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het geven van presentaties/ 
rondleidingen aan consumenten die de Yakult-fabriek komen bezoeken en biedt 
ondersteuning aan de afdeling PR. Verder werk ik zo nu en dan voor het WTC in 
Almere waar ik de banqueting verzorg! 
Naast mijn heerlijke banen ben ik een enthousiaste tennisser!  
Verder ben ik een actieve hobby kok, mijn ontspanning vind ik in de keuken 
waar ik graag mijn gezin, familie en vrienden lekkere hapjes voorschotel! 
Sinds 2011 heb ik zitting genomen in de OR waar ik met hart en ziel de 
flexgroep probeer te vertegenwoordigen en nu met nog meer ervaring in de 
nieuwe RGN- OR nog een termijn mijn best ga doen! 



 

Katja Rodenburg 
Een nieuw OR-lid? Dan wil jij graag weten wie degene is die voor jouw belangen 
gaat opkomen. Mijn naam is Katja Rodenburg, getrouwd met Hugo en wij 
hebben twee kinderen. 
Ik ben werkzaam bij SPARQ Outsourcing onder de Tempo-Team groep. Hier ben 
ik receptioniste – telefoniste bij twee bedrijven. Deze zijn totaal verschillend en 
dat maakt dat de werkzaamheden elke dag anders zijn. 
In mijn vrije tijd volg ik diverse cursussen, maak ik zelf kleding, tuinier ik (het 
liefst in de zomer), bak (met de kinderen) en kook ik uitgebreid, wanneer er tijd 
is en ben ik aangesloten bij de Stichting Wijkoverleg Galecop. Tot slot zijn we 
samen, voor de kinderen, vaak te vinden bij de tennis en honkbal. 
Mijn doel is om samen met de OR te werken aan een gezonde werkrelatie en 
een gezonde onderneming. 

 

Jurien van Mourik 
Ik ben Jurien van Mourik, 28 jaar jong, woon in Rotterdam waar ik in oktober 
samen met mijn vriendin een appartement heb gekocht; in augustus a.s. 
verwachten wij een zoontje. 
Ik werk sinds september 2014 bij Mars Oud-Beijerland via Tempo-Team 
Inhouse. Mijn taken binnen het bedrijf zijn onder andere MQM operator, 
heftruck chauffeur, en verzorging van de inkomende/uitgaande goederen, Dit 
doe ik met veel plezier en inzet!. En ik krijg bij Tempo-Team eind maart 2016 
een jaarcontract wat weer een extra zekerheid geeft. 
In mijn vrije tijd ga ik veel met mijn vriendin op pad, lekker uit eten,  vrienden 
en familie bezoeken.  
Mijn hobby’s zijn fotografie en snelle auto’s verder zit ik in de VVE van ons 
appartementencomplex als technisch adviseur en controleur bij werkzaamheden 
wat ik erg leuk vind omdat ik daar mee bezig kan zijn wanneer ik wil en je 
invloed hebt op de kosten die gemaakt worden en de keuzes.   
Bij de OR van Randstad Groep Nederland wil ik meer kennis en ervaring op doen 
over alles rondom werkgevers, werknemers en bedrijfsvoering en hoop dan ook 
aan het werk te gaan met punten die voor ons allen belangrijk zijn, denk aan 
pensioen,  meer werkgelegenheid, meer vaste banen en een goede toekomst 
voor zowel werkgever als werknemer. 

 

Tom Hendrikx 
Ik ben Tom Hendrikx, 24 jaar en ik kom oorspronkelijk uit Zeeland maar woon 
sinds 3 jaar in Breda. 
Ik werk nu ruim 3 jaar voornamelijk via Tempo-Team Inhouse Service bij 
Bakkersland te Breda. De nachtdiensten die ik daar draaide hebben de afgelopen 
3 jaar mijn opleidingen en huur betaald dus ik vind het leuk om nu een keer iets 
terug te kunnen doen voor de organisatie. 
Daarnaast doe ik een HBO-opleiding Human Resources Management en 
Psychologie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg.  
Verder lees ik veel, ga ik 4 keer in de week hardlopen met mijn vriendin en zit ik 
in de zomer het liefst de hele avond op het terras.  
Mij inzetten in de OR voor de flexwerker is een heel boeiende en leerzame 
nieuwe stap in mijn leerproces, maar denk ik ook dat ik over de juiste 
kwalificaties beschik om deze functie op een goede manier, voor de flexwerker 
uit te voeren.  



 

Alex van Polen 
Waarom stel ik mijzelf, Alex van Polen kandidaat voor de OR? Eigenwijs, 
gedreven, eerlijk, rechtvaardig, ambitieus en niet zonder mening. Zomaar een 
aantal karaktereigenschappen die mij er bijna toe dwingen hier iets mee te 
doen! 
Wanneer zaken in mijn nabijheid niet goed gaan dan wil ik dat het liefst 
aanpakken om het eigenhandig weer op orde te brengen. Natuurlijk is dat 
onbegonnen werk maar waarom zou ik mijn energie niet op een betere manier 
gebruiken dan inwendig en bij ieder die er naar wil luisteren, daarover klagen 
wetende dat het zo toch niet zal veranderen. 
Die energie omzetten in daadkracht voor zowel de medewerker, the brand Yacht 
en niet in de laatste plaats mijzelf. 
Mijzelf, daar wil ik nog wel een kanttekening bij maken. Kom jij voor jezelf op? 
Nee, ik ook niet maar voor het collectief wel!  
Het is, voor mij en misschien jou ook, makkelijker voor een ander op te komen 
als voor mijzelf.  
En het belang van de medewerker bepleiten of verdedigen, waar kan dat beter 
als in de OR! 

 

Paul Lenssen 
Mijn naam is Paul Lenssen, majoor b.d,  expat (VN), zzp'er en na een burn-out, 
callcenter medewerker geworden. 
Ik sta voor daadkracht, initiatief, lef, inlevingsvermogen, sociale vaardigheden, 
doorzettingsvermogen, ervaring en wijsheid.  Als dat ook voor jou belangrijke 
criteria zijn, ben ik een uitstekende keuze. 

 

Maarten Wiltenburg 
Mijn naam is Maarten Wiltenburg, 24 jaar oud en al meer dan 3 jaar werkzaam 
bij Randstad. In het dagelijks leven ben ik student hbo Rechten aan de 
Hogeschool Inholland. Tevens ben ik lid van de centrale medezeggenschapsraad 
van Inholland. Een speerpunt waarvoor ik mij wil inzetten als 
ondernemingsraadslid is transparantie. Wat mij betreft zijn raadsvergaderingen 
openbaar, evenals de correspondentie van de raad. Transparantie vind ik 
belangrijk omdat het de ruimte biedt voor kritiek en nieuwe ideeën. Uiteraard 
heb ik natuurlijk ook een eigen mening als ik kijk naar Randstad. Flexibel werk 
moet flexibel blijven! Werkgelegenheid in de Randstad, daar sta ik voor!  
 

 

Kees Veldhuisen 
Ik ben Kees Veldhuisen werkzaam via Randstad bij de Arena (Ajax) stadion. 
In de zeggenschap gekomen in 1990 bij de TNT (post). In 2000 overgestapt 
naar de beveiliging op Schiphol. Daar ben ik sinds 2010 secretaris van de 
ondernemingsraad. Voor de beveiliging ben ik voor de FNV beveiliging 
consulent. Dat houdt in dat ik problemen probeer op te lossen voordat de case 
naar de juridische afdeling gaat. Mocht we geen andere keuze hebben dan maak 
ik een dossier aan en stuur dat dan naar de betreffende afdeling.                                                                                                
Ik heb mij opgeven bij de ondernemingsraad van Randstad omdat  bij diverse 
bijeenkomsten regels worden opgelegd en dingen gezegd die gewoon niet 
kloppen en vaak in strijd zijn met de cao. 
Ik ben getrouwd en vader van 6 kinderen. We hebben 4 meiden en 2 jongens. 
De dames zijn alle 4 wedstrijd zwemmers, bij de zwemvereniging ben ik ook 
secretaris, trainer en tijdwaarnemer. Zelf speel ik handbal in competitieverband. 
De rest van de vrije tijd gaat op aan het gezin, en dat doe ik met liefde. 



 

Robert Jan Romijn 
Als jurist ben ik sinds 2006 in dienst gekomen bij Yacht. Tegenwoordig houd ik 
me voor de klant vooral bezig als juridisch controller en de advisering over het 
economisch bestuursrecht en alles wat te maken heeft met publiek/private 
samenwerking. Daarnaast ben ik sinds 2007 betrokken geweest bij de 
medezeggenschap binnen Yacht. En de laatste vier jaar ook als voorzitter van  
de Centrale Ondernemingsraad van RGN.  
Voor de medezeggenschap ben ik met name actief op de onderwerpen arbeids-
voorwaarden, arbeidsrecht, aanname- en ontslagbeleid, pensioenregelingen, 
harmonisatie- en reorganisatietrajecten. 
Yacht bestaat uit veel verschillende families. Mijn doel voor de komende periode 
is het bevorderen van verbinding in de Yacht-organisatie. Open communicatie 
vind ik erg belangrijk. Voor input, signalering van zaken die van belang zijn voor 
de organisatie in het algemeen en opmerkingen ben ik bereikbaar via het e-
mailadres: robert.j.romijn@yacht.nl  

 

Michael Hanze 
Geboren en getogen op Curaçao en sinds januari 2008 in dienst bij Yacht als 
Interim Professional Finance. Ik heb een studie afgerond in de Accountancy. 
Daar heb ik 5 jaar in gewerkt. Daarna vond ik het tijd voor iets anders en 
maakte ik de overstap naar Yacht en het interim vak.   
Twee jaar geleden heb ik mij kandidaat gesteld voor de OR van Yacht. Ik deed 
dat uit een persoonlijke interesse voor de medezeggenschap binnen Yacht en 
ook de kans om Yacht beter te leren kennen, De afgelopen twee jaar waren 
hectische tijden waarin het bedrijf waar wij voor werken ingrijpend is veranderd. 
Zo ook de medezeggenschap.  
Ik ben en zal altijd benaderbaar zijn voor de achterban oftewel de verbinding 
tussen medewerkers en de directie. Hierbij waak ik ervoor dat de belangen van 
werknemers en werkgever op een deskundige wijze in evenwicht worden 
gehouden. Met daadkracht en deskundigheid kan deze OR met de collega's 
verder bouwen aan een mooie toekomst van dit bedrijf.  

 

Jeffry Pindus 
Mijn naam is Jeffry Pindus. In 2012 ben ik dienst getreden bij Randstad 
Professionals. Omdat ik de organisatie beter wilden leren kennen en wilden 
opkomen voor mijn achterban, heb ik mij toen der tijd aangemeld bij de 
ondernemingsraad van Randstad Flex. Binnen deze OR was ik Vicevoorzitter. 
Binnen de OR Flex heb ik erg veel mogen en kunnen leren over de 
medezeggenschap en de organisatie. Door wijzigingen binnen de organisatie  
ben ik nu in dienst bij het nieuwe Yacht. Graag wilde ik mijn opgedane ervaring 
als OR lid inzetten Om van het nieuw Yacht iets moois te maken.  

 

José Hogeweg van den Boogaart (56)  
Woont in Son en Breugel, is gehuwd met Henk (52) en heeft 2 kinderen, Rik 
(24) en Daan (20). 
Ze werkt momenteel al 3 jaar als Voedingsverpleegkundige voor Sorgente. En 
rijd daarvoor het hele land door. 
Ze naast het werk actief als voorzitter van het Oranjecomité in Breugel. 
Speelt tennis en loopt vele kilometers met haar trouwe viervoeter. 
Zij heeft voor een eerdere werkgever 1,5 jaar ook in de ondernemingsraad 
gewerkt. 

 


