
E-learning 
Geaccrediteerd - 9 BNS uren 

Bijna elke dag staan er wel weer berichten in de media over ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties 
die te maken hebben met social media of de online wereld. En dan gaat het steeds vaker over situaties die op de 
onduidelijke lijn tussen werk en privé zitten. 

• Een werknemer die op Facebook los gaat over zijn werkgever en ontslagen wordt, 

• Een kamerlid dat jonge jongens benadert voor romantische afspraakjes en via Twitter tot de orde wordt 
geroepen, 

• Pesten op het werk dat gewoon doorgaat ondanks dat veel mensen thuis werken, bijvoorbeeld online bui-
tensluiten, 

• Het versturen van 'humoristische' films via de groepsapp, die als grensoverschrijdend worden  
ervaren. 

Ook vertrouwenspersonen zullen steeds vaker met deze situaties te maken krijgen, vooral nu het werk voor een 
deel naar de online wereld is verplaatst. De enorme impact van internet en social media wordt stelselmatig onder-
schat. 

• In deze eendaagse E-learning verkennen we de verschillende aspecten waar jij als vertrouwenspersoon 
mee te maken kunt krijgen, die gelden voor de werksituatie in deze 'digitale' tijd. Dan kun je denken aan 
het gebruik van social media door collega's, videobellen, chatten op het werk, gedragscodes, technische 
zaken, etc.  

• We zetten je aan het denken en geven handvatten. Daarnaast geven we veel voorbeelden om het onder-
werp te laten leven.  

• Je bent na het volgen van deze E-learning helemaal bij als het gaat over het gebruik van deze digitale mid-
delen in onze samenleving en wat dat voor jou als vertrouwenspersoon betekent op je 3 hoofdtaken. 

• Je krijgt inzicht in hoe mensen gebruik maken van internet en welke gevolgen dat kan hebben.  

• Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden wordt de problematiek geschetst waar jij als vertrou-
wenspersoon mee te maken zult krijgen door de digitale wereld. 

• Daarnaast is er aandacht voor de houding van organisaties ten opzichte van social media. Je krijgt bagage 
voor je signalerende en adviserende taak, om als vertrouwenspersoon een constructieve rol te  
spelen in de discussies over internetprotocollen en social media-gebruik binnen  
jouw organisatie. 

€ 350,- 



Vertrouwenspersoon in digitale wereld 

 

• Je weet wat social media zijn en hoe en door wie ze gebruikt worden 

• Je bent je bewust van wat zich voordoet aan ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendin-
gen in de digitale wereld 

• Je bent je bewust van de impact daarvan 

• Je hebt handvatten hoe jij/ de organisatie online gedrag bespreekbaar maakt 

• Je kent mogelijkheden om ongewenst online gedrag te voorkomen 

• Je kunt de organisatie regelingen aanreiken met betrekking tot sociale media 

• Je bent in staat als vertrouwenspersoon zichtbaar te blijven -als er online wordt gewerkt- met het 
gebruik van social media 

• Je bent een volwaardige gesprekspartner als het gaat om meldingen die te maken hebben met de 
digitale wereld 

• Je kunt op het terrein van de digitale wereld een signalerende en adviserende rol vervullen richting 
leidinggevenden 

• Je bent in staat voorlichting te geven over (on-)gewenst online gedrag 
 

Deze training is geaccrediteerd als eendaagse bijscholingscursus voor vertrouwenspersonen (9 BNS uren). Na het 
met goed gevolg afronden van deze training kun je de punten (9 BNS uren) gebruiken voor je hercertificering bij de 
Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.  
 

Deze cursus is geschikt voor iedere vertrouwenspersoon die geïnteresseerd is in deze thematiek.  

 

• Je volgt deze nascholing geheel online via E-learning en doet dit zelfstandig zonder  
bijeenkomsten. Je voert de E-learning modules uit die in het portaal voor je klaar staan  
en hebt hiervoor maximaal 6 weken de tijd.  

• De kosten voor deze E-learning zijn €350,- p.p. 

 

Bij in company aanschaf is het te overwegen om ná de E-learning met de groep een live of online bijeenkomst van 
een dagdeel met onze trainer te organiseren om vragen en organisatie specifieke casuïstiek te bespreken.  
 

Lees meer over deze E-learning op onze website of schrijf hier direct in. 

Je kunt deze E-learning gedurende het jaar elke week starten en krijgt 6 weken de tijd deze te  
doorlopen. 

W:  www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 
E: info@trainingvanoss.nl 
T:  073—612 74 73 

€ 350,- 

Bekijk een voorproefje → 

https://www.opleidingvertrouwenspersoon.nl/vertrouwenspersoon-in-digitale-wereld-1_180.php
https://www.opleidingvertrouwenspersoon.nl/E-learning-Vertrouwenspersoon-in-digitale-wereld-(geheel-thuis-te-volgen)_cursusdata-en-inschrijven_34.php
http://www.opleidingvertrouwenspersoon.nl
mailto:info@trainingvanoss.nl
https://www.gewenstgedrag.nl/voorproefje/#/

