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WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN – WAT WORDT 
ER VAN ONS VERWACHT?

Wij werken met 7 800 ambtenaren bij de stad Antwerpen. De burgers en de 
politici, de bedrijven en de bezoekers, iedereen die hier werkt: zij verwachten 
van ons allemaal een optimale bijdrage aan het bestuur en de werking van de 
stad. In hun ogen zijn wij de stad, ’t stad. Het is daarom ook belangrijk dat we 
ons steeds van die verwachting bewust zijn en er dagelijks naar handelen.

We komen vast wel eens in een situatie terecht waarin we denken: wat moet ik 
nu precies doen, wat is verstandig en goed voor de stad? Natuurlijk hebben we 
uiteindelijk onze eigen, individuele verantwoordelijkheid voor alles wat we doen 
of laten en moeten we daarover verantwoording kunnen afleggen. 

In deze ‘gedragscode’ staan een aantal algemene richtlijnen die ons houvast 
geven. Diensten en afdelingen kunnen deze nog verduidelijken. We kunnen in 
concrete gevallen altijd een beroep doen op onze chef of op het Bureau voor 
Integriteit. Iedereen die leiding geeft, heeft de bijzondere verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat we deze gedragscode met z’n allen zo goed mogelijk 
naleven.

* De stad Antwerpen verwacht ook van organisaties van stedelijk belang 
waarmee de stad samenwerkt, dat zij deze gedragscode in acht nemen.

* Voor mandatarissen van de stad Antwerpen is een aparte gedragscode 
opgesteld die naar de geest met deze gedragscode overeenkomt en er bij 
aansluit. 

Deze gedragscode is gestoeld op vijf gemeenschappelijke waarden:
- motivatie en betrokkenheid
- klantgerichtheid
- samenwerken
- integriteit
- diversiteit
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1 Motivatie en betrokkenheid 

Wat is de bedoeling?
De bedoeling is dat we ons steeds opstellen in het belang van de stad Antwerpen 
en er actief aan meewerken dat Antwerpen zo goed mogelijk naar buiten 
overkomt. 

Wat betekent dat, in positieve zin?
- Dit betekent dat we onze taken serieus nemen; dat we het werk spontaan 

opnemen en vlot uitvoeren en dat we bereid zijn om een extra inspanning te 
leveren als het werk daarom vraagt. Of we nu werken aan de voorbereiding 
van het beleid van het stadsbestuur, of bij de uitvoering, of bij de beoordeling 
achteraf: we werken er opbouwend aan mee en zetten er al onze kennis bij in. 
(Op die manier hebben we er zelf ook het meeste plezier in!) 

- De stad moet zuinig met haar centen omgaan. We letten dus bij alles wat 
we doen ook goed op de financiële kant. Maken we geen onnodige kosten, 
kunnen we besparen door het anders te doen (onze eigen werktijd kost ook 
geld!), hoe vermijden we toekomstige kosten? Of kunnen we op een redelijke 
manier de inkomsten verhogen als diensten te goedkoop zijn? We wegen zulke 
zaken zorgvuldig af en overleggen erover met onze chef.

- We zijn het vast niet altijd eens met het beleid, maar toch zijn we loyaal aan 
de stad: aan het stadsbestuur, aan ons bedrijf of onze afdeling, ons team. We 
spreken daarover in positieve termen en we verdedigen de beslissingen van 
onze leidinggevenden. Maar we zijn ook actief en kritisch als er beslissingen 
moeten worden genomen. We zetten onze kennis en ons inzicht in voor 
het beste beleid en de beste manier om het uit te voeren. We stellen onze 
collega’s en onze chef op de hoogte van alles wat belangrijk is voor de taken 
waar we samen aan werken.

- Niet alle informatie op ons werk is echter openbaar; bepaalde informatie kan 
bij wet of andere regelgeving geheim zijn. Al dat soort informatie houden 
we ook geheim voor iedereen die er geen kennis van mag nemen; ook als we 
inmiddels niet meer in dienst zijn van de stad Antwerpen.

- In de publiciteit kan een uitspraak snel verkeerd worden uitgelegd. Media die 
in ons werk of onze afdeling geïnteresseerd zijn, verwijzen we altijd eerst naar 
de woordvoerder van onze afdeling of ons bedrijf.

- Als we vakbondsafgevaardigde zijn, bekleden we onze functie en onze 
verantwoordelijkheden in eerste instantie binnen de organisatie; onze 
mededelingen aan de media doen we via het secretariaat van onze 
vakbondsorganisatie.
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Waar ligt de grens?
Natuurlijk hebben we als burger het volledige recht op onze meningsuiting. 
We mogen ons net als ieder ander kritisch uitlaten over alle openbare zaken. 
De grens ligt daar, waar het voor onze toehoorders niet meer duidelijk is of 
we als privé-persoon spreken of als ambtenaar. De grens ligt daar, waar we 
tegen anderen negatieve dingen over de stad Antwerpen zeggen zonder 
dat we die zaken eerst binnen onze eigen organisatie hebben trachten te 
verbeteren. De grens ligt daar waar we het aanzien van de stad Antwerpen 
ernstig zouden schaden. 
Er geheel over zou zijn als we geheime informatie aan anderen prijs-
geven. 

Voorbeeld:
- Ik ben opzichter bij de werken aan de Leien, iemand van de pers vroeg me of ik 

ook niet vind dat het langzaam gaat? Mag ik dan mijn mening geven?

De werken aan de Leien zijn een in het oog lopend project, maar ook heel 
gecompliceerd. Zelfs al kan je perfect uitleggen waarom het niet sneller kan, 
dan nog is het beter als de media dat niet uit jouw mond optekenen, maar 
uit de mond van een officiële woordvoerder. Dat is voor alle partijen altijd het 
helderste. Je hebt namelijk geen verweer als de krant je bijvoorbeeld verkeerd 
citeert, of in een heel andere context. Verwijs de media dus altijd vriendelijk 
maar beslist naar de woordvoerders. 
Natuurlijk mag je thuis of met je vrienden op café wel over je werk aan de 
Leien praten. 
En als je zou vinden dat het werk niet goed genoeg verloopt, overleg dan in 
ieder geval met je chef hoe het beter zou kunnen.

(Tip: geef eventueel je eigen informatie door aan de woordvoerders, als je 
denkt dat zij niet van alle details op de hoogte zijn.)

- Ik heb een tuchtdossier over een ambtenaar op mijn bureau. Iemand vroeg 
me hoe het daarmee stond. Die wist er kennelijk van. Wat mag ik er dan over 
vertellen?

Niets! Of: “Sorry, maar daar kan ik niets over zeggen.” Tuchtdossiers zijn 
typisch geheim, net als alle andere dossiers over personen. Je moet er ook 
voor zorgen dat niemand ze kan inzien als je even van je bureau weg bent om 
koffie te halen. 
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- Ik ben al een tijdje ontevreden over hoe het bij ons op de afdeling gaat en een 
leverancier maakte een opmerking waardoor ik bijna tegen hem mijn hart 
wilde luchten. Wat is daartegen?

Die verleiding kan groot zijn, maar nee: dat kan niet, want het verzwakt de 
positie van je chef en van je afdeling als geheel. Hoe lastig het misschien ook 
is: bespreek je onvrede over het werk altijd binnen je afdeling en nooit met 
klanten, pers of collega’s van andere diensten. De oplossing voor mogelijke 
problemen ligt ook eerder binnen je afdeling, niet daarbuiten.

2 Klantgerichtheid

Wat is de bedoeling?
De bedoeling is dat we steeds het algemeen belang voor ogen houden en dat 
we ons handelen afstemmen op wat onze interne en externe ‘klanten’ van ons 
verwachten, op de manier die ze verwachten, zelfs zonder dat ze dat expliciet 
moeten zeggen of vragen.

Wat houdt dat in, als ambtenaar klantgericht zijn?
- Als wij zelf ergens klant zijn – een dienst afnemen waar we recht op hebben, 

waar we voor betaald hebben – willen we vriendelijk en zakelijk behandeld 
worden. Dat verwachten burgers dus ook van hun stad en als collega’s 
verwachten we het van elkaar. Dat we hoffelijk zijn; dat we onze diensten 
vlot en volledig verrichten; dat we onze dossiers snel en efficiënt afhandelen. 
We zorgen ervoor dat onze afdelingen professioneel werken, dat we over de 
nodige kennis beschikken, dat we initiatief nemen als dat nodig is.

- Verreweg de meeste zaken die blijven liggen, worden er alleen maar moeilijker 
op. We proberen dus altijd om ons werk zo snel mogelijk te doen, en in ieder 
geval binnen de afgesproken termijn of een termijn die onze klant als redelijk 
ervaart.

- We laten ook altijd aan onze klanten weten wie we zijn; we maken onszelf met 
naam en functie bekend en we zijn goed bereikbaar voor onze klanten. We 
spreken heldere taal en schrijven teksten die iedereen kan begrijpen. Als we 
informatie geven, vertellen we alles wat ter zake doet, correct en objectief. 
We helpen mensen die moeite hebben met administratieve procedures en we 
verwijzen mensen altijd goed door als ze bij ons aan het verkeerde adres zijn.

- We reageren snel en gepast op vragen en opmerkingen. Klachten nemen 
we correct op; ook al zou de ander geëmotioneerd zijn, dan nog blijven we 
beleefd.
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Hoe moet het niet?
Ergerlijk gedrag, wie kent het niet? “Vergeten” dat je iemand aan het 
helpen bent; jezelf onbereikbaar houden; niet terugbellen; een dossier 
“kwijt” zijn of laten liggen; onduidelijk zijn in je communicatie. Of erger 
nog: boos en onbeleefd worden, dreigende taal uitslaan, eenzijdig de 
communicatie beëindigen. Zulk gedrag leidt alleen maar tot onvrede en is 
slecht voor het imago van de stad.

Voorbeeld:
- We hadden laatst een klant aan ons loket, die begon enorm te tieren en te 

schelden. Moeten we zo iemand dan maar gelijk geven? 

Alleen als iemand gelijk heeft, moet hij of zij het krijgen. We behandelen een 
klant altijd correct en beleefd, zelfs als hij zich boos maakt. Maar misschien 
heeft de klant een reden om boos te zijn, al is dat niet jouw schuld of de schuld 
van de stad. Mensen zijn zelden over één ding gefrustreerd, meestal is een 
tegenslag de druppel die de emmer doet overlopen. Blijf dus zelf altijd rustig, 
probeer erachter te komen wat de klant precies dwars zit en kijk wat je daar 
binnen de regels aan kan doen. 

- Ik had een keer zo’n kwaad iemand aan de telefoon; ik kon er niet meer tegen 
en heb de hoorn op de haak gegooid.  Nu ben ik bang dat hij een keer hier aan 
de balie ruzie komt maken. Wat moet ik doen?

Moed verzamelen! En weten waar je voor staat. Misschien even met je chef 
bespreken wat je gedragslijn moet zijn. Als je het telefoonnummer van die 
persoon hebt, kan je hem of haar op een later moment misschien nog bellen 
en je verontschuldigen dat je het gesprek had beëindigd. Anders licht je best je 
collega’s aan de balie in dat die persoon langs kan komen en dat jij hem of haar 
te woord zal staan.

-  Op onze afdeling komt altijd iemand van een andere dienst die bepaalde 
dossiers wil inkijken. Als die dan nog niet up to date zijn, gaat hij daar 
geweldig over klagen. Mag ik hem zeggen dat hij maar even geduld moet 
hebben?

Als die dossiers voor de dienst van die collega van groot belang zijn en je 
afdeling is ervoor verantwoordelijk, dan heeft die collega ten minste recht op 
duidelijkheid. Voor jouw afdeling is het ook beter om gezeur vóór te zijn. 
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Probeer te overleggen wanneer die persoon het dossier werkelijk nodig heeft, 
of spreek af dat je hem belt wanneer het bijgewerkt is.

3 Samenwerken

Wat is de bedoeling?
Samenwerken betekent dat we onze inspanningen richten op het gezamenlijk 
belang van onze afdeling, team of bedrijf, de stad, met het oog op een zo goed 
mogelijk resultaat.

Hoe werkt dat?
- “Het geheel is meer dan de som der delen”: dat geldt zeker voor een 

organisatie als de stad Antwerpen. Daarom steken we onze energie in 
samenwerking, in het vlot nakomen van afspraken, in een open manier 
van met elkaar omgaan, in opbouwende opmerkingen over de manier 
van werken, in ideeën om resultaten te verbeteren, in het creëren van 
een goede werksfeer, in collegiale steun aan elkaar. We voelen ons 
medeverantwoordelijk voor onze collega’s en hoe die functioneren.

- We steunen onze chef in zijn beslissingen en helpen hem of haar om die zo 
snel en effectief mogelijk uit te voeren.

- Als we een leidinggevende functie hebben, zijn we altijd aanspreekbaar voor 
onze medewerkers, we luisteren naar hun kritiek en doen er wat mee en we 
vertellen onze medewerkers op tijd, helder en volledig wat ze over hun werk 
en hun dienst moeten weten.

 
Wat zijn de struikelblokken?
Spanningen op het werk zijn er helaas overal wel eens en onze primaire 
reacties maken het er dan niet beter op. We gaan hinderen, dwarszitten, of 
we vertonen vluchtgedrag. Of als chef gaan we een medewerker negeren, 
op een zijspoor zetten. Dit komt ons werk zeker niet ten goede. 

Wat doen we bij ongeoorloofd gedrag?
-  Juist in de samenwerking, of bij het ontbreken daarvan, kunnen we merken 

dat er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn. Als we zien dat een collega of 
een chef of een medewerker zich niet aan de regels en de gedragscode houdt, 
ondernemen we actie. (Zie ook onder punt 4, Integriteit).

- Misschien is er sprake van een misverstand en is dat met een gesprek 
al opgelost. Anders, als iemand handelt in strijd met regels, wetten of 
gedragscodes, moeten we dit bespreken met onze chef of de hogere leiding. 
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We kunnen dit ook rechtstreeks melden aan het Bureau voor Integriteit. 
- Verzoeken of opdrachten om aan ongeoorloofde handelingen mee te werken, 

weigeren we. 
- Als leidinggevende treden we op tegen medewerkers die zich ongeoorloofd 

gedragen.

Voorbeeld: 
- Onze chef nam laatst een paar onbegrijpelijke beslissingen. We hadden echt 

moeite om die uit te voeren. Moeten we dat altijd wel doen?

Ja, daarom is hij/zij de chef; wij dienen zijn/haar beslissingen te respecteren en 
zijn/haar opdrachten uit te voeren. We kunnen hem of haar er wel op wijzen 
dat we een beslissing niet begrijpen en waarom niet; maar als de chef eraan 
vasthoudt, voeren we die loyaal uit. Wie weet had hij/zij achteraf toch gelijk.

- Mijn medewerkers willen wel eens tegensputteren als ik een beslissing neem 
die in hun ogen niet goed is. Maar ik zal het toch zeker wel het beste weten?

Als je dat voor jezelf kan verantwoorden, dan zal dat wel zo zijn. Maar het is niet 
omdat jij de chef bent dat je medewerkers een bepaalde situatie soms niet beter 
zouden kunnen inschatten. Overleg tussen chef en medewerkers leidt vaak tot 
(nog) betere beslissingen.

4 Integriteit

Wat is de bedoeling?
- Als personeelsleden van de stad Antwerpen moeten we onkreukbaar zijn; ons 

handelen in naam van de stad moet altijd correct en betrouwbaar zijn. 
- Andere partijen - burgers, klanten, leveranciers – moeten erop kunnen rekenen 

dat zij in gelijke gevallen gelijk worden behandeld en dat het algemeen belang 
van de stad voorop staat. 

En dat betekent in de praktijk?
- We zijn eerlijk tegenover elkaar en het bestuur.
- Ook buiten ons werk gedragen we ons op een waardige manier.
- We respecteren de eigendommen en de rechten van de stad en gebruiken die 

alleen voor ons werk. 
- Bij veel diensten en bedrijven gaan grote belangen om; fraude daarmee, en 

omkoopbaarheid van degenen die erover kunnen beslissen, zouden grote 
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schade aan de stad Antwerpen toebrengen – aan haar financiële belang, 
aan haar imago en aan de democratie. Als ambtenaren bestrijden we fraude 
en corruptie dan ook met alle mogelijke middelen. We zijn alert als er 
mogelijkheden voor fraude en corruptie ontstaan en we geven vermoedens 
of constateringen van fraude en corruptie onmiddellijk door aan de 
stadssecretaris of aan het Bureau voor Integriteit.

- Als we voorkennis hebben van besluiten die de waarde van roerende of 
onroerende goederen kunnen beïnvloeden, houden we die strikt geheim.

- We houden onze persoonlijke voorkeur of overtuiging en onze privé-belangen 
strikt gescheiden van ons werk. Als we bij een bepaalde zaak een persoonlijk be-
lang hebben (via een bedrijf, een persoon, een vereniging), lichten we onze chef 
over dat belang in en dragen we het dossier aan hem of aan een collega over.

- Als we naast ons werk als ambtenaar nog andere functies willen vervullen of 
– al dan niet via tussenpersonen – zaken willen doen, vragen en verkrijgen we 
daarvoor eerst toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

- We aanvaarden geschenken, gunsten en uitnodigingen voor diners, 
activiteiten en bedrijfsbezoeken alleen onder strikte voorwaarden: we 
spreken erover in het openbaar, we stellen onze chef ervan op de hoogte, ze 
vertegenwoordigen een geringe materiële waarde en ze verplichten ons tot 
geen enkele gunst of wederdienst. Als we op een uitnodiging ingaan, kadert 
dat in de uitoefening van ons beroep en in het belang van onze organisatie. 

- Als we zelf in naam van de stad Antwerpen andere partijen uitnodigen voor 
een bezoek, volgen we hierbij het stedelijk reglement op de receptie- en 
representatiekosten. 

- Deelname aan buitenlandse werkbezoeken leggen we altijd ter goedkeuring 
voor aan het college van burgemeester en schepenen. Goedkeuring volgt 
alleen als het belang van de stad met een werkbezoek is gediend; het 
college kan het programma aanpassen. We brengen van deze werkbezoeken 
altijd schriftelijk verslag uit. We zorgen ervoor dat alle gemaakte kosten 
controleerbaar en verifieerbaar zijn. 

Waar liggen de grenzen en wanneer is het erover?
De grenzen van integriteit liggen scherp. We moeten zelfs de schijn van 
partijdigheid, afhankelijkheid, willekeur en bevoordeling vermijden. 
We mogen dus niemand een dienst, een overeenkomst of een tussenkomst 
beloven die strijdig is met de regels en procedures van de stad. We 
mogen voor onze diensten geen persoonlijke wederdiensten, gunsten of 
geschenken vragen of aannemen. We komen nooit tussen ten bate van 
een partij in individuele dossiers bij het gerecht, de politie of ons bestuur.
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Wat doen we bij (mogelijke) inbreuken?
Elke vermoedelijke of evidente inbreuk op onze integriteit en op de integriteit 
van de stad Antwerpen melden we bij onze chef; deze verwittigt de 
stadssecretaris en die legt de melding voor aan het Bureau voor Integriteit. Zij 
zorgen voor de passende maatregelen. We kunnen ons ook rechtstreeks richten 
tot het Bureau voor Integriteit. Zelf nemen wij over dit soort zaken de grootst 
mogelijke vertrouwelijkheid in acht en behouden we onze objectiviteit.
Als we ongeoorloofd handelen van een mandataris constateren, volgen 
we dezelfde weg. Het Bureau voor Integriteit geeft het dossier door aan de 
deontologische commissie van de gemeenteraad.

Voorbeeld:
-  Er wordt van alle kanten druk op me uitgeoefend om één bepaald dossier met 

grote voorrang te behandelen. En die andere dan?

Alle dossiers behandelen we in de mate van het mogelijke gelijk. Maar 
uiteraard zijn dossiers niet allemaal gelijk en mogen ernstige zaken die 
handelen over de gezondheid of de veiligheid, of waar de werkzekerheid van 
een grote groep mensen van afhangt, voorrang krijgen op andere zaken. 
Alleen mogen andere dossiers daardoor niet eeuwig blijven liggen; we moeten 
redelijke of wettelijke termijnen in acht nemen en ons werk zo organiseren dat 
dossiers niet onevenredig te lijden hebben onder de werkdruk.

- Ik ben bezig met een vrij simpele bouwaanvraag en wacht nog op de 
goedkeuring van de brandweer. Normaal is dat geen probleem, alleen nemen 
zij de tijd. Nu heeft een gemeenteraadslid erachter gevraagd of ik niet alvast 
de vergunning kan geven. Hij kent de bouwheer en zegt dat die te betrouwen 
is.

We geven zeker géén voorrang aan een dossier als er een politicus of iemand 
anders probeert tussen te komen voor het individuele belang van een 
particuliere persoon of een bedrijf. Laat staan dat we vooruitlopen op de 
procedure die een dossier moet doormaken.

- Een bepaalde firma die wel eens voor onze afdeling werkt, heeft ons 
uitgenodigd voor een boottochtje. Mogen we dat aannemen?

In dat soort gevallen moeten we ons een paar belangrijke vragen stellen. Is 
die uitnodiging pure vriendelijkheid, of doet die firma dat om ons gunstig te 
stemmen voor een volgende opdracht, of omdat ze bij een werk te veel winst 
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hebben gemaakt? Want in zo’n geval mogen we de uitnodiging zeker niet 
aannemen en moeten we heel alert zijn op mogelijke andere pogingen om ons 
te beïnvloeden. 

Dus de waarde van zo’n uitje mag maar een fractie zijn van de waarde van de 
geleverde prestatie, en het doel mag alleen zijn dat de betrokkenen samen 
terugkijken op een geslaagd project. Dan nog houden we er rekening mee dat 
we ons overige werk er niet door laten liggen. 

- Mag een familielid een offerte indienen als ik een bestek uitschrijf voor een 
bepaalde opdracht? 

Ja, natuurlijk mag een familielid een offerte indienen. Alleen mogen wij, als 
we dat eenmaal weten, verder op geen enkele manier meer bij het dossier 
betrokken zijn en dragen we het dus onmiddellijk over aan een collega. 

- Mogen we werk weigeren als dat indruist tegen regels, wetten en/of 
gedragscodes?
   
Als we zeker weten dat bepaalde handelingen ongeoorloofd zijn, móeten we 
die zelfs weigeren. Wel spreken we de chef hierover aan en argumenteren we 
waarom we weigeren. Als er een meningsverschil blijft, leggen we de zaak 
voor aan de hogere leiding of aan het Bureau voor Integriteit.

- Mogen we materiaal van de stad mee naar huis nemen? 

We mogen materiaal alleen mee naar huis nemen als we er thuis een opdracht 
voor het werk mee af moeten maken. We melden dit ook aan de chef, en we 
brengen het materiaal de volgende dag in dezelfde staat terug mee. We laten 
er thuis ook niemand anders mee werken en beschouwen het nooit als ons 
persoonlijk eigendom.

5 Diversiteit

Wat is de bedoeling?
De mensen met wie we in Antwerpen te maken hebben – collega’s, burgers, 
vertegenwoordigers van bedrijven, bezoekers – verschillen op tal van vlakken: 
leeftijd, geslacht, afkomst, taal, cultuur, seksuele geaardheid, opleiding, 
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burgerlijke staat, inkomen. We respecteren al die verschillen en we gaan met 
ieder individu professioneel om.

Wat betekent dat in de praktijk?
- We zetten onze vooroordelen opzij. 
- We behandelen iedereen gelijk, volgens de objectieve criteria die er gelden 

voor de zaken waarvoor we verantwoordelijk zijn.

Waar liggen de grenzen en wat is erover?
Discriminatie is verboden. Elke inbreuk op iemands individuele waardigheid 
is verboden. Binnen het kader van ons werk zijn ongewenste seksuele 
toespelingen en gedragingen verboden.

Voorbeeld:
- Ik zoek een nieuwe medewerker (m/v). De enige sollicitant die precies dit werk 

eerder heeft gedaan is een tot Belg genaturaliseerde Somaliër. Hij is al over 
de veertig en spreekt niet zo goed Nederlands. Ik zou liever een jongere gast 
nemen.

Kennelijk is het spreken van vlekkeloos Nederlands geen voorwaarde voor 
het betreffende werk. Dan moet je de genaturaliseerde Belg aannemen. Hij 
is gekwalificeerd en hij zal het werk ook goed doen als de afdeling hem naar 
behoren in haar midden opneemt. Dat valt onder jouw verantwoordelijkheid.

- Op het stedelijk wijkoverleg heb je altijd van die oudere buurtbewoners die 
over het sluikstorten beginnen. Moet je die steeds uit laten praten?

Bij zo’n overleg moeten we alle aanwezigen in hun waarde laten. Sluikstort 
en zwerfvuil staan bijna onontkoombaar op de agenda van bewoners; maar 
we kunnen er eerlijk op antwoorden, het onderwerp afsluiten en zorgen dat 
andere agendapunten goed aan bod komen. Eventueel spreek je af om met 
iemand later nog apart te spreken en de vergadering verder niet op te houden.

Ten slotte
Bij twijfel of vragen nemen we contact op met onze chef of met de 
vertrouwenspersoon van onze afdeling of bedrijf.
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