Compass Group vertrouwenspersoon & SpeakUp
We delen samen de verantwoordelijkheid om onze
organisatie op een professionele, veilige, ethische en
legale manier te runnen. Hierbij is het van belang om
met elkaar een cultuur neer te zetten van open en
eerlijke communicatie.
We werken aan een cultuur waarin dit mogelijk is
en bieden de mogelijkheid om zorgen of klachten
altijd bespreekbaar te maken. Dat kan bij een van
onze vertrouwenspersonen of via het internationale
programma van Compass Group: SpeakUp.

Vertrouwenspersoon. Heb je een melding over
ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, misbruik
van drugs of alcohol, fysiek geweld, agressie, pesten
of discriminatie, bel dan met één van de vertrouwenspersonen in Nederland. De vertrouwenspersonen
vind je op www.compass-group.nl: Wie zijn wij 
Basisprincipes. Je kunt ze ook vinden op het Intranet:
Algemene Informatie  MVO  SpeakUp regeling.
Met SpeakUp bel je over een vermeende criminele
activiteit, diefstal, fraude, omkoping of corruptie,
schendingen van onze Gedrags- of Ethische Code. Je
gegevens worden ALTIJD vertrouwelijk behandeld.

Volledig vertrouwelijk. Je hoeft je naam niet te melden. Gesprekken
worden behandeld door onafhankelijke specialisten die niet werke
n
voor Compass Group. Zonder vrees voor represailles. Zorgen melde
n
over activiteiten op het werk die illegaal en onethisch zijn.
Ondersteunt de Gedragscode en Ethische Code van Compass Group
.
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De SpeakUp lijn, 0800-0224093, is 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis bereikbaar.
Je kunt meldingen ook via het web doen: www.compass-speakup.com.
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