Veilig op het werk, veilig thuis!
Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers.

E-learningcursus Augeo academy:
Ontwikkeld voor: HR-managers, P&O-managers, leidinggevenden,
casemanagers, verzuimregisseurs arbodiensten.

In uw werk kunt u te maken krijgen met werknemers
die slachtoffer, pleger of getuige zijn van huiselijk
geweld. Naar schatting is 10 tot 15 procent van het
ziekteverzuim in Nederland het gevolg van huiselijk
geweld. Wanneer u in staat bent om signalen van
huiselijk geweld te herkennen, kunt u iets voor deze
werknemers betekenen. In de cursus leert u alert te
zijn op deze signalen en wat u kunt doen wanneer u
zich zorgen maakt om een werknemer. In de cursus
oefent u met videofragmenten van herkenbare prak
tijksituaties en interactieve werkvormen.

Voor organisaties en bedrijven
in Rotterdam
Bedrijven en organisaties die gevestigd zijn in
Rotterdam, mogen gratis gebruikmaken van
de cursus tot 1 januari 2020. Komt u hiervoor in
aanmerking? Ga naar www.augeo.nl/werknemers
en vul het aanmeldformulier in. Augeo neemt
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie
Cursusduur: 1 uur

Augeo heeft deze cursus in samenwerking met de
gemeente Rotterdam ontwikkeld. Aan de inhoud van
de cursus werkten de volgende bedrijven en organi
saties mee: Facilicom, Trigion, Incluzio en Blom-DSW
en arbodienst Summit Health.

Prijs:

In de cursus leert u:

Voor meer informatie: www.augeo.nl/werknemers

• wat huiselijk geweld is (definitie en voorbeelden);
• waarom het belangrijk is dat u alert bent op
signalen van huiselijk geweld;
• hoe u signalen van huiselijk geweld kunt
herkennen;
• welke dilemma’s of belemmeringen u zelf ervaart;
• hoe te handelen wanneer u zich zorgen
maakt om een werknemer;
• hoe u het gesprek met de werknemer
hierover kunt voeren;
• bij welke instanties u terechtkunt voor
vragen en/of ondersteuning.

€ 20,- excl. btw
Tot 1 januari 2020 is de e-learningcursus gratis
voor bedrijven en organisaties die gevestigd
zijn in Rotterdam.

