Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor professionals

KEI-trainingsbureau:
Volop in ontwikkeling
Rubicon jeugdzorg is een CEDEO erkende aanbieder van workshops en trainingen. Vanuit ons
Kennis, Expertise en Innovatie (KEI)-trainingsbureau wil Rubicon haar expertise aanbieden, waarin de
focus ligt op de vertaalslag van theorie naar praktijk.
Onze trainingen zijn toegesneden op professionals uit de (jeugd)zorg en het onderwijs en onze
trainers hebben praktijkervaring in hetgeen zij aanbieden.
Ons aanbod is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Bovendien kunnen we
ook accreditatie aanvragen bij andere beroepsverenigingen.
Om onze kennis en expertise te delen bieden we de volgende thema’s in workshops of trainingen
aan:
• Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet
• Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de pleegzorg
• Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet ‘Opfrisdag’
• Beroepsethiek Basis
• Beroepsethiek Verdieping
• Gezien (trauma)
• Gezien (trauma) voor gezinshuizen
• Veerkracht
• Duplo
• Vlaggensysteem
• Oplossingsgericht werken
• Psychopathologie
• BlendedCare
Wij zijn volop in ontwikkeling

Onze trainers werken in de vakgebieden waarin zij de trainingen geven. Ze delen hun ervaringen
graag met de deelnemers, zodat de kwaliteit van elke training optimaal is. Er is oog voor het
groepsproces en de zorg voor een veilig leerklimaat staat voorop.
Alle trainingen vinden plaats bij Rubicon jeugdzorg in Horn (Bergerweg 23).
KEI-trainingsbureau biedt een open aanbod aan, waarin in company trainingen mogelijk zijn
(prijzen op aanvraag).
Heeft u een specifieke vraag?
Als KEI-trainingsbureau ontwikkelen we graag aanbod op maat dat aansluit bij de vraag van de
organisatie of professional.
Meer weten en aanmelden?
KEItrainingsbureau@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588400. Kijk voor meer informatie over KEItrainingsbureau en het volledige trainingsaanbod voor professionals op www.rubicon-jeugdzorg.nl
bij KEI-trainingsbureau.

Rubicon heeft met het KEI-trainingsbureau (Kennis, Expertise en Innovatie) een kei in de rivier
gelegd, een kei die de stroom van de rivier verandert, een kei die als stapsteen naar de toekomst
dient.

Hoofdkantoor - Bergerweg 23 - 6085 AS Horn - Postbus 4702 - 6085 ZG Horn - T 0475 588400
E info@rubicon-jeugdzorg.nl - I www.rubicon-jeugdzorg.nl - NL48RABO0119600870

