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MT: “Ga met elkaar de dialoog aan en probeer elkaar te begrijpen”
Lees hieronder een bericht van het MT over hoe we met elkaar omgaan bij verschillende
meningen over het coronabeleid van de regering.
Meningen
“Over het coronabeleid van de regering is veel te doen. Met ruim 17 miljoen
Nederlanders zijn er bijna net zoveel meningen. En die meningen hoor je op allerlei
plekken terug. In kranten, op de televisie en radio, op social media. En zelfs
verjaardagsvisites, voor zover nog mogelijk, worden er niet persé gezelliger op als het over
corona, vaccineren of 2G gaat.
We leven gelukkig in een land waar jij je mening vrij kunt uiten en dat is een groot goed.
Tegelijkertijd zijn er fatsoensnormen en spelregels. Zo scheld je niet, gebruik je geen
geweld en bedreig je elkaar niet. Hier zijn wetten voor maar binnen InteraktContour
hebben we ook onze eigen spelregels. Deze zijn samengevat in onze integriteitscode, die
je vindt onder Weten en Regelen."
Social media
"Social media speelt in deze tijd een grote rol en discussies vinden meer en meer digitaal
plaats. Ook over het coronabeleid. Als jij als medewerker in je profiel op social media de
bedrijfsnaam en/of het logo van InteraktContour gebruikt, kan jouw mening gekoppeld
worden aan onze organisatie. Wees je hiervan bewust. We hebben daarom in onze
integriteitscode een aantal afspraken gemaakt om correct om te gaan met social media.
Sla deze er eens op na."
Vaccinatie
“Als werkgever streven wij in het belang van de veiligheid van onze cliënten en collega’s
naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Vanuit dit oogpunt moedigen wij vaccinatie
aan. Een vaccin zorgt ervoor dat je minder ernstig ziek wordt en dat je minder
besmettelijk bent voor anderen. Dit verlicht de druk op de zorg aan onze cliënten."
Samen!
"Terug naar de meningen over het (overheid)beleid, vaccinatie of 2G. Je hebt recht op een
eigen mening én laat je in deze breed en objectief informeren. Houd je aan de
fatsoensnormen en respecteer ieders mening, ook als dit een andere is dan die jij hebt.
Ga met elkaar de dialoog aan en probeer elkaar te begrijpen. Laten we dit samen doen!”
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