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Leden verantwoordingsorgaan STIP stellen zich voor
Gunter de Schepper (1966)
Ik werk sinds 2001 bij IKEA en in de loop der jaren ben ik me meer en
meer betrokken gaan voelen bij het bedrijf en de werknemers. Pas
geleden ben ik toegetreden tot de ondernemingsraad en sinds 2018 ben
ik ook bestuurslid van WIM, de "werknemersvereniging Ikea
medewerkers”.
Het pensioen van de medewerkers is een belangrijk onderdeel van de
goede arbeidsvoorwaarden binnen IKEA. Daarom vind ik het erg
belangrijk dat het pensioenfonds op een gedegen en duurzame wijze met het kapitaal
omgaat en dat het geld op een rendabele wijze belegd wordt. Als lid van het VO wil ik me
graag verdiepen in het pensioenfonds en gevraagd en ongevraagd meedenken en mijn
ideeën kenbaar maken.
Marc Nagtegaal (1969)
Het eerste wat bij me opkomt als ik aan pensioenen denk is: dat komt
later wel. Kort daarna komt de 2e vraag, namelijk of dat nu wel zo’n
verstandige gedachte is.
Ik werk nu als teammanager Sales van de afdeling Self Serve bij IKEA
Breda. Naast het coachen en enthousiasmeren van mijn team, zorg ik er
ook voor dat de doelstellingen van de winkel en de visie van IKEA op een
constructieve manier worden geborgd in de organisatie. Samen met de
andere teammanagers ben ik verantwoordelijk voor een seamless customer experience op
alle niveaus. En voor een veilige winkel voor klant en medewerker.
Het verbinden en het creëren van draagvlak binnen de organisatie voor veranderprocessen
geeft me energie. Ook het ontwikkelen van medewerkers zodat zij het maximale uit zichzelf
kunnen halen.
Ik heb mij aangemeld als VO-lid omdat ik een extra uitdaging zocht naast mijn
werkzaamheden.
André Kaspersma (1965)
Mijn interesse in pensioen groeide met de jaren. Niet alleen omdat mijn
pensioenleeftijd steeds dichterbij komt, maar ook door de mogelijkheden
en de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Ik werk sinds 1992 bij IKEA. In 2008 ben ik lid geworden van W.I.M., de
Werknemersvereniging IKEA Medewerkers. Als algemeen bestuurder heb
ik daar veel meegemaakt en het bedrijf ook van alle kanten mogen zien.
Ik ben daar nog steeds actief. Het geeft mij veel energie om
medewerkers te kunnen helpen op cao vlak.
In 2018 ben ik verkozen als L.M.Z. Bestuurder bij IKEA Duiven, de lokale medezeggenschap. Ik
hoop mijn ervaring en kennis in te kunnen zetten als VO-lid.
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(Red: André volgt Anne-Laure Filleul op. Zij heeft pas geleden besloten om eerder te stoppen
met het VO vanwege gezinsuitbreiding en studie.)
Frank Stellenboom
Frank Stellenboom is per 1 september 2020 herkozen voor een nieuwe
termijn.

