
Hoe gedraag ik me  
op mijn werk? 

Wat is ongewenst?

We zijn er voor je



Je bent aardig voor elkaar  
en helpt elkaar

Groet elkaar wanneer je binnenkomt

Geef eens een complimentje

 Heb begrip voor elkaar, het is okay  
als iemand een andere mening heeft
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Je pest niet

Help elkaar je prettig en 
veilig te voelen op je werk
Daarom pesten en treiteren we elkaar niet. 

Plagen kan één keer leuk zijn. Maar als het  
vaker gebeurt kan het heel vervelend worden.  
Dan is het pesten. 

 Geef je grenzen aan

 Spreek elkaar aan op pestgedrag

Ga naar je leidinggevende als je er samen niet uitkomt. 
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Je discrimineert niet 

Iedereen mag op zijn of haar eigen  
manier leven, denken en doen.  
Ook al zijn we verschillend, zijn we gelijk.

Wees respectvol
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Ga naar je leidinggevende als je last hebt van ongewenste aandacht. 

Geen seksuele intimidatie

Iemand anders  
aanraken kan  
door de ander als  
ongewenst worden 
ervaren.  
Ook al bedoel je het 
goed. Niet iedereen 
houdt hiervan. 

Ook een mop  
vertellen tijdens het 
werk kan leuk zijn. 
Schunnige taal,  
appjes, sekspraatjes  
of seksfoto’s kunnen 
niet op het werk.

Houd werk en  
privé gescheiden.

5



Ga naar je leidinggevende als je er samen niet uitkomt  
of als je gedwongen wordt iets te doen wat je niet wilt.

Ben je boos?

Dit helpt

 Blijf rustig, ook  
als je boos bent

 Praat een  
meningsverschil uit

 Loop even weg  
als praten niet lukt
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Je bent schoon en verzorgd

 Poets je tanden elke dag

 Was of douche jezelf elke dag 

 Was je handen, ook na toiletgebruik

 Draag schone kleding

 Zie er verzorgd uit
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Ga naar je leidinggevende bij onveilige situaties en als je medicijnen  
gebruikt als je met machines werkt. Twijfel? Overleg met de bedrijfarts.

Je werkt veilig
 Houd je aan de veiligheidsvoorschriften. 
Dit voorkomt ongelukken.

 Draag beschermende en gepaste kleding  
op het werk.

  Volg de instructies bij machines  
uit de toolbox.
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Draag je werkkleding?
Draag werkkleding of werkschoenen als dat  
verplicht is bij het bedrijf waar je werkt.  
Deze mag je alleen dragen tijdens je werk en als  
je reist van en naar je werk. Dus niet in privétijd.

Werkkleding blijft eigendom van het bedrijf  
waar je werkt. 
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 Dit nodig is voor je werk. 
 Is het niet nodig voor je werk?  
Zet je telefoon dan uit en  
berg deze op in de kluis!

 Een privé telefoontje mag alleen als dit  
dringend is en je leidinggevende op de 
hoogte is. 

 Internetten of social media mag ook alleen  
als dit echt nodig is voor je werk. Anders niet.

 Oortjes met muziek mag alleen met  
toestemming van je leidinggevende.

 Als je pauze hebt.

Niet op je mobiel

Alleen als...
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Het is verboden om...

Spullen  

te stelen of  

vernielen

Te roken in de  

bedrijfsgebouwen 

en bedrijfswagens

Wapens of daarop 

lijkende voorwerpen 

bij je te hebben

Onder invloed 

te zijn van alcohol  

op je werk 

Drugs bij je te  

hebben of te  

gebruiken op je werk
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Heb je vragen  
of hulp nodig?

Neem contact op met... 
 Je leidinggevende

 Iemand van HRM (personeelszaken)

 De vertrouwenspersoon

Is er iets dat je niet bij je leidinggevende  
of personeelszaken wil of kan bespreken,  
neem dan contact op met de externe  
vertrouwenspersoon. Daar kun je altijd  
terecht met je verhaal. 

Dit is veilig. De vertrouwenspersoon heeft  
geheimmhoudingsplicht en is onafhankelijk  
van Zaffier. 

 Suzanne Hiemstra - 06 135 39 066 
 vertrouwenspersoon@hrmstra.nl 
 
 Joyce Huijbers - 06 469 89 132 
 joyce@vertrouweninpersoon.nl


