Help jij ons in de strijd tegen ongewenst
gedrag en discriminatie op het werk?
Doe mee aan onze testbijeenkomsten op 23 augustus en 20 september!
Ongewenst gedrag (zoals pesten, roddelen, geweld en seksuele intimidatie) is niet acceptabel. Dat geldt
ook voor discriminatie. Toch komen ze allebei helaas regelmatig voor. Dit willen we graag veranderen. Door
schoonmakers, leidinggevenden en werkgevers betere voorlichting te geven over wat wel en wat niet kan.
Wat je eraan kunt doen en waar je met vragen of problemen terecht kunt.
Vanuit de campagne veilig en gezond werk is voor de zomer vooral aandacht geweest voor lichamelijke
belasting. Er is een werkwijzer gemaakt. En er zijn e-learnings zodat iedereen meer kan leren over gezond
werken. Na de zomer gaan we aan de slag met ongewenst gedrag en discriminatie.
De dingen die we maken willen we graag testen bij een groep schoonmakers, glazenwassers en specialisten
en meewerkende voormannen/vrouwen. Onze vragen zijn:
»
»
»
»
»
»
»
»

Is de boodschap duidelijk
Zijn de voorbeelden herkenbaar
Voel je je aan gesproken
Is de toon goed
Is duidelijk hoe je de door moet klikken
Is duidelijk wat je kunt doen als je vragen/problemen hebt
Missen er nog zaken
Ben of ken jij een schoonmaker, glazenwasser, specialist, meewerkend voorman of meewerkend
voorvrouw die mee wil doen aan deze testbijeenkomsten? Dan komen we graag met je in contact. Er is
geen voorkennis of voorbereiding nodig: het belangrijkste is dat je een mening hebt en dat je die wilt
laten horen!

Wat: Testbijeenkomsten ongewenst gedrag en discriminatie
Wanneer:
		
		
		

Maandag 23 augustus 2021 van 13:00 uur tot 14:30 uur (bijeenkomst 1)
Maandag 20 september 2021 van 13:00 uur tot 14:30 uur (bijeenkomst 2)
Het liefst ben je er beide bijeenkomsten bij. Lukt dit niet, dan kun je ons dit bij
aanmelding laten weten.

Wie: Kritische schoonmakers, glazenwassers, specialisten en meewerkend voormannen/		
vrouwen (maximaal 20 deelnemers per bijeenkomst)
Waar: Online (we laten je na aanmelding nog weten hoe meedoen precies in zijn werk gaat)
Waarom: Omdat er in ons vak geen plek is voor ongewenst gedrag en discriminatie!

Wil je meedoen, meld je aan via www.ras.nl/meedoen

