
Workshop voor de vertrouwenspersoon

We gaven deze workshop al een 
ti jdje, maar dan in company voor 
de interne vertrouwenspersonen 
en preventi emedewerkers. Er 
kwam regelmati g de vraag: “Als 
externe vertrouwenspersoon of 
vertrouwenspersoon in een kleiner 
bedrijf wil ik deze workshop ook 
graag volgen, kan dat?”. En zelfs 
bij de in company workshop 
kwam weleens de opmerking: 
“We zouden ook weleens willen 
weten hoe vertrouwenspersonen 
dat in andere bedrijven doen…”. 
Daarom hebben we besloten deze 
workshop ook op eigen locati e te 
gaan geven!

Workshop: “Pesten op 
de werkvloer, wat kan ik 
ermee?”
Wat kunt u verwachten?
Het doel is betekenis van 
de vertrouwenspersoon, 
preventi emedewerker of 
integriteitsmanager helder te 
krijgen en concrete handvatt en te 

bieden. Na het volgen van deze 
workshop heeft  u antwoorden op 
de vragen:

• Hoe vaak komt pesten voor 
op de werkvloer?

• Welke vormen van pesten 
komen het meeste voor?

• Wanneer wordt plagen 
pesten?

• Waarom pesten mensen?

• Wat is de rol van de 
leidinggevende?

• Waar moet ik naar vragen als 
een medewerker aangeeft  
last te hebben van pesten op 
de werkvloer?

• Als er meerdere mensen 
klagen, wat kan ik, als 
vertrouwenspersoon 
of integriteitsmanager, 
dan doen (met hun 
toestemming) binnen de 
organisati e?

• Met welk advies kan ik 
medewerkers het beste 
helpen?

NIEUW: Deze workshop is nu dus 
individueel te volgen! Hierdoor 
kan er een mooie interacti e 
ontstaan tussen de deelnemers 
van verschillende bedrijven. De 
locati e is in Lisse. Kijk voor data en 
ti jden op www.pestenpreventi e.
nl De kosten zijn € 249,- per 
deelnemer (exclusief btw en 
inclusief alle materialen).

De workshop voor de vertrouwenspersoon, preventi emedewerker en 
integriteitsmanager is nu ook individueel te volgen!!!
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Deze workshop wordt gegeven 
door Yvonne Taks, gecerti fi ceerd 
vertrouwenspersoon. Hieronder 
vertelt ze over deze nieuwe opzet 
van de workshop:

In de workshop “Pesten op de 
werkvloer, wat kan ik ermee?” 
willen wij veel informati e delen 
over pesten op het werk. In een 
stukje theorie worden vragen 
beantwoord zoals onder andere; 
‘Wat is pesten?’, ‘Hoe vaak komt 
het voor?’ en ‘Welke vormen 
komen het meeste voor?’. 
Daarnaast is er veel ruimte en 
aandacht is voor intervisie, 
dialoog, case-bespreking en vooral 
veel voorbeelden en ti ps uit de 
prakti jk.
Want ja, theorie is zeker belangrijk 
om goed te weten dat we het met 
zijn allen over hetzelfde hebben. 
Daarbij zijn feiten en cijfers nu 
eenmaal binnen een organisati e 
vaak een beter stuurmiddel dan 
storytelling alleen.
Juist door eigen ervaringen met 
elkaar te bespreken, met name 
oplossingsmogelijkheden en 

dilemma’s, leer je veel meer 
dan van alleen een presentati e, 
waarvan je na afl oop de handout 
krijgt uitgereikt.
Mijn favoriete workshop bestaat 
uit natuurlijk inhoudelijk het 
onderwerp, maar ook zeker 
de gezamenlijke discussie, 
die ontstaat over mogelijke 
oplossingen, aanbevelingen, 
manieren van aanpak enz.

Omdat deze workshop individueel 
bij te wonen is, zijn er naast 
deelnemers vanuit verschillende 
organisati es ook externe 
vertrouwenspersonen aanwezig. Ik 
hoop en verwacht dat 
er een diversiteit aan 
cases, dilemma’s en 
ti ps & tricks besproken 
kan worden: immers, 
iedere organisati e 
kent zo zijn eigen 
cultuur en ook 
regionaal zijn 
zeker verschillen te 
ontdekken. Ook is er 
vaak meer openheid 
wanneer men elkaar 

niet kent, waardoor er meer 
en makkelijker zaken ter sprake 
worden gebracht dan wanneer er 
(alleen) naaste collega’s aanwezig 
zijn.
Daarbij spreken we natuurlijk 
af: wat ti jdens de workshop 
gebeurt, blijft  binnenskamers. 
Als vertrouwenspersoon en 
preventi emedewerker weet je dit 
als geen ander.

Mijn ervaring is dat door deze 
trainingsvorm behandelde 
onderwerpen veel beter “blijven 
hangen” en zeg nu zelf: wat is er 
fi jner dan leren met en van elkaar!
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