HUBERT CONSULT

Aanmeldingsformulier Terugkomdag Vertrouwenspersonen
De terugkomdagen vinden plaats op locatie van Hubert Consult (Rijnsburgerweg 31-B, te
Leiden) op de volgende data:
> 4 oktober 2018
> 7 december 2018
> 29 maart 2019
> 6 juni 2019
Een terugkomdag ziet er als volgt uit:

09.00 – 12.45: begeleide intervisie (maximaal 9 deelnemers; minimaal 4)

12.45 – 13.45: lunch

13.45 – 17.15: vaardigheden oefenen met professionele trainingsacteur
(maximaal 6 deelnemers; minimaal 4)
Bij minder deelnemers dan het minimum kan de bijeenkomst door Hubert Consult geannuleerd
worden. Je kunt je inschrijven voor de totale dag (incl. lunch) maar ook per dagdeel. Wil je
deelnemen aan een terugkomdag? Vul dit aanmeldingsformulier in en stuur het per post naar:
Hubert Consult; Rijnsburgerweg 31-B; 2334 BE LEIDEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik geef mij op voor:
O de terugkomdag op ........................................................2018 / 2019 (09.00-17.15 uur)
incl. lunch, kosten € 310,- (excl. 21% BTW).
O de intervisieochtend op ...................................................2018 / 2019 (09.00–12.45 uur)
kosten € 85,- (excl. 21% BTW)
O de vaardighedenmiddag op .............................................2018 / 2019 (13.45–17.15 uur)
kosten € 210,- (excl. 21% BTW)
Naam cursist:

.............................................................................................

E-mail (t.b.v. bevestiging): .............................................................................

Factuur zenden aan:
Organisatie:

...........................................................................................................

Adres, postcode en plaats: ............................................................................................
Naam ondergetekende:

.....................................................

E-mail ondergetekende:

.....................................................

Dhr/Mevr

□ Ik verklaar namens de organisatie bevoegd te zijn tot het aangaan van dit contract.
Datum:

Handtekening:

U kunt kosteloos annuleren tot drie weken voor aanvang van de Terugkomdag.
Daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van uw organisatie worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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Inhoudelijke vragen
1)

Hoe lang ben je al als vertrouwenspersoon aangesteld:......................................mnd/jaar.

2)

Hoe is de functie van vertrouwenspersoon bekend gemaakt?

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3)

Heb je al meldingen / klachten van collega’s ontvangen in je functie van vertrouwenspersoon?
JA / NEE.

4a) Heb je in de afgelopen 12 maanden meldingen / klachten van collega’s ontvangen in je functie
van vertrouwenspersoon? JA / NEE.
4b) Indien JA, hoeveel meldingen in de afgelopen 12 maanden en waarover gingen ze (vul
onderstaande tabel in. Als er sprake was van meerdere ongewenste omgangsvormen, kies dan
voor de categorie die het meest van toepassing is).
Aard

Aantal meldingen

□ seksuele intimidatie

............

□ pesten

............

□ agressie of geweld

............

□ discriminatie

............

□ arbeidsconflicten

............

□ privéproblematiek

............

□ anders, nl.

............

4c) Kunnen één of meerdere meldingen / klachten als (geanonimiseerde) casus tijdens de intervisie
behandeld worden? JA / NEE.

5)

Loop je tegen bepaalde problemen / vragen aan in je functie? JA / NEE. Indien ja, welke?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

6)

Mis je op bepaalde punten nog (theoretische) achtergrond of zijn er zaken die opgefrist of
verdiept moeten worden? JA / NEE ; Zo ja, kun je aangeven welke onderwerpen je behandeld
wilt zien?

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

7)

Zijn er vaardigheden die je extra wilt oefenen tijdens een rollenspel (moeite met stiltes, actief
luisteren, moeite met bepaalde emoties, doorvragen, interventies bespreken, etc.)?

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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