
BLIJF ER NIET MEE RONDLOPEN!

Neem contact op met de vertrouwenspersoon 
van je eigen bedrijf. 

Ook kun je contact opnemen met Henriette 
Mertens (vertrouwenspersoon glastuinbouw). 
Je kunt haar telefonisch bereiken via  
020-2050239 (van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00-17.30 uur) of per e-mail via 
info@resultmediation.nl.

De vertrouwenspersoon is er voor jou:

De vertrouwenspersoon luistert

En onderzoekt, samen met jou, wat je het beste kunt doen

Er zijn geen kosten aan verbonden

De vertrouwens persoon luistert

En onderzoekt, samen met jou, wat je het beste kunt doen

Er zijn geen kosten aan verbonden

HEB JE OP JE 
WERK LAST VAN:
• ruzie
• agressie en geweld
• seksuele intimidatie
• ongewenste intimiteiten
• pesten en discriminatie

Stigas
Stationsweg 1  |  3445 AA Woerden  |  085 – 0440700, optie 1  |  vertrouwenspersoon@stigas.nl   |  www.stigas.nl

Royal
Anthos

GOED OM TE WETEN:
• Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek.

Waar iedereen met plezier kan werken.
• De vertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim. Net als

een arts. Hij vertelt jouw verhaal dus aan niemand door.

Op stigas.nl/diensten/vertrouwenspersoon is er meer informatie te vinden

De vertrouwens-
persoon Open 
Teelten is een 
initiatief van de 
sociale partners 
Open Teelten

De vertrouwenspersoon glastuinbouw is een initiatief van sociale partners in de glastuinbouw.
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De vertrouwens-
persoon Open 
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sociale partners 
Open Teelten

GOED OM TE WETEN:
  Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Waar iedereen met plezier kan werken.

 De vertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim. Net als een arts. 
 Hij of zij vertelt jouw verhaal dus aan niemand door.

Op collandarbeidsmarkt.nl/vertrouwenspersoon vind je meer informatie

HEB JE OP JE 
WERK LAST VAN:
• ruzie
• agressie en geweld
• seksuele intimidatie
• ongewenste intimiteiten
• pesten en discriminatie
• of zijn er andere zaken waar je mee zit?

http://info@resultmediation.nl. 
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/
https://www.lto.nl/
https://www.fnv.nl/cao-sector/agrarisch-groen
https://www.cnvvakmensen.nl/
https://www.zlto.nl/home
https://www.lltb.nl/home
https://plantum.nl/
http://collandarbeidsmarkt.nl/vertrouwenspersoon
https://www.glastuinbouwnederland.nl/publiek/home/
https://www.ltonoord.nl/

