
Nie siedź bezczynnie, gdy są 
problemy w miejscu pracy. 
Twoja osoba zaufania może 
Ci pomóc zmienić sytuację

• czujesz się nierówno traktowany/traktowana;
•  masz do czynienia z niepożądanym 

zachowaniem;
• tempo i natłok pracy powodują irytację;
•  nie zgadzasz się z godzinami i podziałem 

pracy;
•  masz do czynienia z innymi sprawami, 

o których chcesz porozmawiać z kimś 
niezależnym?

Być może osoba zaufania w ogrodnictwie 
szklarniowym będzie mogła Ci pomóc.

Masz problemy w miejscu 
pracy, które trudno Ci 
omówić z kolegami z pracy 
lub pracodawcą?

020 – 205 02 39

mc@mediation-centre.com

Co moz• e zrobic’  osoba zaufania dla Ciebie?
Henriette Merens jest od 2008 roku osobą 
zaufania w ogrodnictwie szklarniowym. Możesz 
do niej zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli chcesz 
porozmawiać o tym, co Ci leży na sercu w 
związku z problemami w pracy, możesz także 
poprosić ją o radę. Mogą to być takie sprawy, 
jak: nierówne traktowanie w kwestii godzin 
pracy czy innych ustaleń w związku z pracą, a 
poza tym dyskryminacja, nierówne traktowanie 
pracowników, (seksualnie nacechowane) 
niepożądane zachowania czy dokuczanie.



Inicjatywa partnerów spolecznych w 
ogrodnictwie szklarniowym
Zdaniem partnerów społecznych w ogrodnictwie 
szklarniowym (są to przedstawiciele występujący 
w imieniu organizacji pracodawców: LTO Noord 
Glaskracht, LTO Noord, ZLTO, LLTB i Plantum 
oraz organizacji pracowników: CNV Vakmensen 
i FNV) ważne jest, by otoczenie w miejscu pracy 
było przyjemne, zdrowe i bezpieczne. Dlatego 
zawarli oni w cao ustalenia dotyczące funkcji 
osoby zaufania w ogrodnictwie szklarniowym. 
Osoba zaufania oferuje pomoc w rozwiązywaniu 
konfliktów w miejscu pracy i przy zapobieganiu 
ewentualnym ich konsekwencjom. Przyczynia się 
to do dobrego klimatu u pracodawcy przyjaznego 
pracownikom i do właściwej polityki społecznej.

Doste, pnos’     c’  osoby zaufania w ogrodnictwie 
szklarniowym dla Ciebie
Kontakt z osobą zaufania ma zawsze charakter 
poufny. Bez Twojego pozwolenia nie zostanie 
nawiązany kontakt z osobami trzecimi. 
Twoja osoba zaufania, Henriette Merens jest 
dostępna w dni robocze w godzinach  
9.00 - 17.00 w ośrodku Result Mediation Centre. 
Jest to niezależna organizacja działająca w całym 
kraju i specjalizująca się w pośredniczeniu w 
różnych sytuacjach w zakładach pracy.

020 – 205 02 39

mc@mediation-centre.com


