Waarom ongewenste omgangsvormen blijven bestaan ...
Vooral in tijden van economische crises neemt pest- en intimidatiegedrag toe. Niet alleen tussen
collega's, maar ook bij hiërarchische verhoudingen.
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Solidariteit en moed
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Agenda

'Wat houdt jou tegen om er iets van
te zeggen,' vraag ik aan (andere) werknemers of getuigen .

ALVop 27 mei

Vierdaagse training vertrouwens-

'Bij ons heerst een angstcultuur,' is het

De Algemene Ledenvergadering vindt

personen onderwijs

veelal het antwoord. Het is weliswaar

dit jaar plaats op dinsdag 27 mei in

Bent u als vertrouwenspersoon werkzaam

een menselijke neiging om de verant-

UniePlaza Culemborg.

voor het onderwijs en wilt u zich verder

woordelijkheid buiten onszelf te leggen,
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professionaliseren? Dan kunt u in januari

maar een cultuur waarin mensen ervoor

interessante presentaties van Marcel van

deelnemen aan de vierdaagse training

kiezen om een collega te laten vallen

Oss en Riek Vilters over Diversiteit op het

'Een stevige basis' van PPSI. Tijdens de vier-

noem ik een angsthazencultuur.

programma.

daagse training doet u kennis op en oefent u

De geschiedenis heeft bewezen hoe

Leden ontvangen een uitnodiging voor de

vaardigheden om klagers professioneel op te

machtig de groep kan zijn.

ALV.

vangen en klachten zorgvuldig te behandelen.
Alle aspecten van het vertrouwenswerk

Sleutel

Dag tegen pesten

komen aan bod. Een uitgebreide omschrijving

Er is moed nodig voor zelfreflectie, er is

Zaterdag 19 april is de landelijke dag tegen

van de training kunt u lezen in de brochure

moed nodig om op te komen voor een

pesten. Nederland staat dan stil bij het tegen-

'Een stevige basis' (een pdf). De training is

ander. Maar daar ligt wèl een sleutel tot

gaan van pesten op school, de sportclub of

geschikt voor zowel de beginnende als zeer

het oplossen van ongewenste omgangs-

het werk. Op internet is veel informatie over

ervaren vertrouwenspersonen.

vormen. Niet daders aanwijzen, maar

activiteiten rond deze dag te vinden.

De training vindt plaats in Zeist en bestaat

opstaan tegen onrecht, je mond open

uit twee blokken van twee dagen:

Bijeenkomst van Noordelijk

doen en rustig vertellen wat je ziet!

Netwerk Vertrouwenspersonen

Maandag 7 en dinsdag 8 april 20 14

The world suffers a fot

'Wat de vertrouwens persoon moet weten

Maandag 12 en dinsdag 13 mei 20 14

Not becouse of the vio/ence of bod people,

over verzuim en aanverwante zaken'

(inclusief overnachting)

but because of the sitenee of good people.

Op donderdag 24 april van 13.00 uur- 16.30

Prijs: € 1749 inclusief overnachting, maal-

uur organiseert het Noordelijk Netwerk

tijden en materiaal, exclusief terugkomdag.

Vertrouwenspersonen een netwer'<bijeen-

E.en bijdroge van Anje Bareman

komst in het Baron Theater in Opende.

Basisopleiding vertrouwwens-

Adviseur bij arbeidsverhoudingen en

De bijeenkomst is gratis voor leden,

personen van CVP+

loopbaanvragen.

niet-leden en introducés.

Op 19 mei, 3 juni en 27 juni vindt de basis-

www.bmwz.nl

•

opleiding van het Centrum VertrouwensHannie Kraan (ervaren vertrouwens-

personen Plus plaats. De kosten voor deze

persoon) verzorgt de workshop

driedaagse training zijn € 995.

'Wat de vertrouwenspersoon moet weten

Meer informatie op:

over verzuim en aanverwante zaken'.

www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl

Lees meer op:

Opleiding vertrouwenspersoon

www.burovertrouwenspersonen.nl/index.php

van Van Oss en Partners
3-daagse opleiding vertrouwenspersoon

Conferentie vertrouwenpersonen

ongewenste omgangsvormen: VP 00 3

in het onderwijs

12, 19, 26 mei, locatie: Den'"Bosch

Op woensdag 02 april organiseert PPSI van

2, 16 en 23 juni, locatie: Pen Bosch

9:30 tot 15:00 in Amersfoort een conferentie
met als thema grensoverschrijdend seksueel
gedrag.
Kosten bedragen € 249,U kunt zich inschrijven via de website van
PPSI.
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