
Ongewenst gedrag en integriteitsschendingen op het werk: de wet  
is duidelijk. Het mag niet. Maar wat zeggen en doen werk nemers  
als er toch iets vervelends gebeurt? Dat is lang niet altijd duidelijk. 
Report App is een vernieuwend, veilig en praktisch platform  
waar mee je escalaties op de werkvloer voorkomt en samenwerkt 
aan een gezonde, respectvolle en duurzame werkomgeving.  

Zichtbaar en bereikbaar
Met Report App help je werkgevers en werknemers professionele en persoon lijke 
grenzen te bepalen én bewaken. Dat zorgt voor wederzijds begrip, minimaliseert 
grensoverschrijdend gedrag en motiveert mensen om weerbaar te reageren. Als 
intern of extern vertrouwenspersoon ben je via Report App zichtbaar. Doordat je 
jezelf voorstelt, weten mensen wie je bent.

Dit levert het je op!
   Via het platform deel je kennis en informatie  

waardoor medewerkers eerder in gesprek gaan. 

   Je werkt met een dashboard met een persoon  lijke 
login: niemand kan bij de omgeving waarbinnen 
je de melding ontvangt. 

   Door geanonimiseerde statistiek zet je data 
eenvoudig om in inzichten.

   Je maakt sneller een analyse omdat alle gegevens 
in een beveiligde omgeving worden verzameld.

   Je brengt op elk gewenst moment advies uit  
aan het management.

Draw a line
before it’s 
crossed

Meld je aan via:
info@report-app.com



Een te hoge werkdruk, grensoverschrijdend gedrag en 
integriteitsschendingen: de wet is duidelijk het mag niet.  
Maar wie doet er wat als er dan toch iets vervelends gebeurt?  
Report App is een vernieuwend, veilig en praktisch platform 
dat  werkgevers én werknemers helpt professionele en 
persoonlijke grenzen te bepalen en bewaken.  

Dit levert het op voor werkgevers
   Met de Report App geven werkgevers het signaal af geen  
grensoverschrijdend gedrag te tolereren.

   Sterker mentaal kapitaal: de beste remedie tegen werkstress.

   Dankzij de pushnotificatie hebben medewerkers actuele  
informatie en direct contact. 

   Door geanonimiseerde statistiek zijn data zo om te zetten in 
inzichten: direct anticiperen op risicofactoren.

   Een positief werkklimaat met weerbare, productieve en  
bevlogen werknemers.

   Aantoonbaar minder ziekteverzuim.

Dit levert het op voor werknemers
   Een gezonde, respectvolle en duurzame werkomgeving. 

   24/7 onafhankelijke en veilige informatie via tekst, podcast,  
video, Twitter.

   Contact met een externe vertrouwenspersoon.

   Werknemer houdt de regie. 

   Inclusief een persoonlijk logboek.

Dit levert het op voor 
vertrouwenspersonen

   Kennis en informatie delen via het platform: medewerkers  
gaan daardoor eerder in gesprek. 

   Een dashboard met een persoonlijke login: alleen de  
vertrouwenspersoon kan de melding zien. 

   Vergroten van zichtbaarheid en vertrouwen.

   Een snellere analyse: alle gegevens worden in een beveiligde  
omgeving verzameld.

   Advies uitbrengen aan het management op elk gewenst moment.
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Ongewenst gedrag en integriteitsschendingen op het werk:  
de wet is duidelijk. Het mag niet. Maar wat zeg je en wat doe 
je als er toch iets vervelends gebeurt? Dat is lang niet altijd 
duidelijk. Met Report App krijg je 24/7 informatie én support. 

Je bent veilig 
Ben je slachtoffer of getuige van grensoverschrijdend gedrag? Via de  
app heb je contact met een interne of externe vertrouwenspersoon.  
Die luistert naar je, helpt je op weg, en laat zien wat je kunt doen om  
erger te voorkomen. De app is beveiligd en anoniem alleen jij hebt  
toegang tot de app en alleen jij kunt bij je logboek en je melding(en).

Daarom gebruik 
je Report App

   Onafhankelijk en veilig: je  
werkgever kan niet meekijken.

   24/7 informatie via tekst,  
podcast, video, Twitter.

   Contact met een externe 
vertrouwenspersoon.

   Inclusief een persoonlijk logboek.

   Jij houdt de regie.
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Een hoge werkdruk, ongewenst gedrag en integriteits schen dingen  
op de werkvloer is een maatschappelijk probleem. Report App  
is een vernieuwend, veilig en praktisch platform waarmee je 
werk nemers helpt professionele en persoonlijke grenzen te 
bepalen en bewaken. 

Goed werkgeverschap 
Met Report App maak je werknemers op inspirerende wijze bewust van  
(hun eigen) gedrag op de werkvloer en leer je ze omgaan met lastige situaties. 
Je voorkomt escalaties op de werkvloer en werkt samen aan een gezonde, 
respectvolle en duurzame werkomgeving.

Dit levert het je op
   Met de Report App geef je als werkgever het 

signaal af dat je bedrijf geen grensoverschrijdend 
gedrag tolereert.

   Je versterkt het mentale kapitaal: de beste  
remedie tegen werkstress.

   Dankzij de pushnotificatie hebben je mede werkers 
actuele informatie en direct contact en voldoe  
je aan de Arbowetgeving. 

   Door geanonimiseerde statistiek zet je data zo om  
in inzichten en kun je anticiperen op risicofactoren.

   Een positief werkklimaat met weerbare, 
productieve en bevlogen werknemers.

   Aantoonbaar minder ziekteverzuim.
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