
Weet wat je moet doen 
bij ongewenst gedrag

Pak de folder mee

Voel je

werk
veilig

vooral op je

   Dit doe je bij  
   ongewenst gedrag:
Agressie:  blijf rustig en vriendelijk
Overval:  veiligheid eerst, werk mee
Intimidatie:  zeg ’t als je iets niet  
 prettig vindt
Slachtoffer:  praat met iemand die je  
 vertrouwt
Probleem:  waarschuw je manager

Is de folder op? 
Vraag ernaar bij je 
manager 

CREWROOM POSTER

     Wil je met iemand  
praten? Bel dan:

de bedrijfsarts: 

de vertrouwenspersoon: 
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 Slachtoffer: praat erover met iemand die je vertrouwt
Praat met een collega, je manager, de vertrouwens persoon of de bedrijfsarts.  

Blijf er niet mee rondlopen als je gepest, gediscrimineerd of seksueel geïntimideerd 

wordt. Of als je slachtoffer bent van agressie of geweld en je blijft met een 

rotgevoel zitten. Praat erover, zodat het ongewenste gedrag stopt en jij je beter 

voelt.

 Probleem: waarschuw je manager
Meld ongewenst gedrag, agressie, geweld of onveilige situaties aan je manager. 

Ook als het niet om jouzelf gaat, maar om iemand anders. Bijvoorbeeld als je 

dingen ziet gebeuren die je raar vindt of echt niet normaal. Hoe eerder er iets aan 

gedaan kan worden, hoe beter.

  

 Wat doet McDonald’s  
bij  ongewenst gedrag?
 

Vertrouw op onze steun. Blijf er niet mee rondlopen en vertel het ons. Alleen dan 

kunnen wij ervoor zorgen dat het ongewenste gedrag stopt. Zo staat je manager 

voor je klaar om je te helpen. Maar je kunt ook direct je verhaal doen bij de 

vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts. Zij willen altijd naar je luisteren. En alles wat 

je ze vertelt, blijft geheim. Bovendien bepaal je zelf wat je wilt doen om aan het 

ongewenste gedrag een einde te maken. 

Als werkgever nemen wij je heel serieus. En we zijn echt niet bang om maatregelen 

te nemen tegen iedereen die ervoor zorgt dat jij je onveilig of onprettig voelt op je 

werk. Of dit nu een collega, gast, leverancier of andere relatie van McDonald’s is.

De namen en telefoonnummers van de bedrijfsarts en de vertrouwenspersoon 

staan op de poster in de crewroom. Hangt er geen poster? Vraag ernaar bij je 

manager.  
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