“Weer op scherp gezet over digitale veiligheid
in relatie tot huiselijk geweld. En die website
tip van van de trainer ga ik zeker delen
(mijnonlineidentiteit.nl) met collega’s en cliënten.”
DEELNEMER TRAINING SAFETYNED

Trainingen en workshops 2021

Veilig online
met safetyNed

Steeds meer slachtoffers van huiselijk geweld krijgen ook
te maken met digitaal geweld. Zij worden online lastig
gevallen, afgeluisterd of zelfs achtervolgd. Wat kan je als
hulpverlener doen in zo’n geval? Hoe kan je je cliënt helpen
digitaal geweld te voorkomen?
SafetyNed biedt trainingen en workshops aan professionals
waarin je leert waar je op moet letten bij cliënten die
slachtoffer zijn van digitaal geweld, zoals digitale stalking,
spoofing en/of identiteitsdiefstal, en hoe je je cliënten kunt
helpen digitaal geweld te voorkomen.

Online Introductiebijeenkomst

Speciaal voor de vrouwenopvang bieden wij online
introductiebijeenkomsten aan. Je krijgt informatie over
de verschillende vormen van online geweld en hoe je
deze kunt herkennen en kunt voorkomen. De introductiebijeenkomsten zijn kosteloos te volgen. Voorafgaand aan
de introductiebijeenkomst kun je een gratis webinar volgen.
Data introductiebijeenkomst 2021
25 maart
30 april
27 mei

24 juni
29 juli
26 augustus

Basistraining Digitale Veiligheid

Wil je meer weten over hoe je cliënten kunt helpen die te
maken hebben met digitale onveiligheid? Volg dan, samen
met je collega’s de basistraining Digitale Veiligheid. In deze
training leer je hoe je met je cliënten het gesprek voert over
digitale veiligheid en hoe je een digitale screening toevoegt
aan je risico-inventarisatie.
Data basistraining 2021

30 september
28 oktober
25 november

Alle introductiebijeenkomsten vinden online plaats van
10:30-12 uur. Na aanmelding krijg je een link toegestuurd.

“Ik heb meer inzicht gekregen in de digitale
veiligheid van mijn cliënten, maar ook in
mijn eigen omgeving! En ook tools om de
digitale veiligheid te vergoten.”

18 maart
23 april
20 mei
17 juni

22 juli
19 augustus
23 september
21 oktober

18 november
9 december
		

De basistraining wordt gegeven van 9.30-16.00 uur en kan
zowel online als op locatie worden gevolgd. De kosten voor
training bedragen 1.500 euro per groep (minimaal 10 deelnemers, maximaal 15 deelnemers).
Voor de training op 23 september kun je je ook individueel
inschrijven. De kosten zijn dan afhankelijk van de grootte van
de groep. (150 euro bij 10 deelnemers; bij meer deelnemers
zijn de kosten lager).

Trainingen op maat

Naast de online introductiebijeenkomsten en basistrainingen
speciaal voor de vrouwenopvang biedt safetyNed ook
trainingen op maat aan. Bijvoorbeeld over cyberstalking of
identiteitsfraude. Deze trainingen kunnen ook aangevraagd
worden door organisaties buiten de vrouwenopvang.
Daarnaast biedt safetyNed in samenwerking met de Sociale
Academie Utrecht (SAU) en BPSW geaccrediteerde trainingen
aan waarin dieper op bepaalde thema’s wordt ingegaan,
zoals kinderen en digitale veiligheid.
Neem contact op met info@safetyNed.nl voor meer informatie.

“Er werden nieuwe ontwikkelingen uitgelegd,
zoals spoofing. De workshopleider gaf
concrete voorbeelden. Het was goed
voor mijn bewustwording, goed dat er
aandacht aan wordt besteed.”

“Het was informatief, en het werd me weer
duidelijk hoe noodzakelijk het is om alert
te zijn op digitaal geweld waar onze
cliënten slachtoffer van zijn of worden.”

Helpdesk en website
Naast trainingen biedt safetyNed ook advies.
Op www.safetyned.org vind je veel informatie
over digitale veiligheid en casuïstiek.
Wil je eigen casuïstiek bespreken? Neem dan
contact op met de helpdesk van safetyNed
via info@safetyned.org. Of bel 06 35 12 14 10.

Voor wie?
De introductiebijeenkomst en trainingen zijn bedoeld voor
hulpverleners in de (vrouwen)opvang.
Informatie en aanmelden
Je kunt je aanmelden voor een van de introductiebijeenkomsten of een basistraining via info@safetyned.org.
De basistrainingen bieden we in principe aan per organisatie
(max 15 deelnemers). Voor de training op 23 september
kun je je ook individueel inschrijven.

Wie is safetyNed?
SafetyNed is dé veilig online-expert voor
huiselijk geweld. SafetyNed gelooft in veilig
online voor hulpverleners en cliënten.
SafetyNed is in 2017 gestart als initiatief
van vier vrouwenopvangorganisaties: Arosa,
Blijf Groep, Moviera en Perspektief.

