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“Verzuim verlagen, inzetbaarheid vergroten"
voor werkgever | leidinggevenden en HR
Wat mag er wel en niet gevraagd worden bij een ziekmelding? Wat mag er 
wel en niet geregistreerd worden? Welke verantwoordelijkheden zijn er bij 
een ziekmelding? Welke stappen moeten genomen worden? Met meer 
kennis over de wet- en regelgeving omtrent verzuim krijg je antwoord op 
deze vragen. In deze training wordt de kennis opgepoetst en geven we 
praktische handvatten over het opzetten en uitvoeren van een 
verzuimbeleid. Het betreft een interactieve workshop, waarbij aan de hand 
van oefeningen en (ingebrachte) casussen handvatten aangereikt worden.

"Ongewenste omgangsvormen"
voor werknemer
Wil jij meer weten over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer? 
Wat het bijvoorbeeld precies inhoudt? Wanneer het grensoverschrijdend is? 
Wat je doet als het je overkomt? En wat je doet als jij de vermeende dader 
of derde in de situatie bent? Je veilig voelen op de werkvloer: dat heeft 
alles te maken met de communicatie en omgang tussen jou en je collega’s. 
Dat is niet alleen bepalend voor de samenwerking, maar ook voor de 
motivatie en productiviteit. Wil je anoniem blijven? Dat kan. Geef dat dan 
even aan bij je aanmelding.

“Kennissessie: 365 dagen Financieel Fit"
voor werknemer 
Geld, je hebt er je hele leven mee te maken. Naast de pandemie hebben 
we nu een nieuwe crisis in Europa en speelt er onzekerheid over zaken 
zoals hoge energieprijzen, inflatie en financiën. Misschien maak jij je 
zorgen over hoe je de vaste lasten nog kunt betalen. Durf jij de 
verwarming niet meer aan te zetten of heb je moeite om de boodschappen 
en andere rekeningen te betalen. De overheid ondersteunt door 
bijvoorbeeld de invoering van een ‘energieplafond’ maar wat betekent deze 
situatie voor jou, je partner of je kinderen? Moi. organiseert een online 
kennissessie waar jij informatie en handige tips krijgt om financieel fit te 
worden of te blijven. Ook krijg je concrete tips en handvatten over 
toeslagen waar jij mogelijk recht op hebt en tips om te besparen of kijken 
naar je je uitgaven.

17 november
(online)
10.00-12.00 uur

30 november
(online)
19.30 - 20.30 uur

12 december 
(online) 
14.00-15.00 uur

Workshops

Aanmelden kan via info@ikbenmoi.nl      Voor gewĳ zigd of nieuw aanbod: www.ikbenmoi.nl

moi. is een initiatief van SO MITT. moi. is er voor iedereen in de mode-, interieur-, tapĳ t- en textielindustrie.
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