Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor professionals

Training Oplossingsgericht Werken
Actuele data op www.rubicon-jeugdzorg.nl bij KEI-trainingsbureau. 3-daagse training. Kosten:
€ 550,- per persoon. Accreditatie: 39 punten.
Oplossingsgericht werken is een respectvolle veranderbenadering. In de training worden problemen
onderkent om vervolgens doelen en oplossingen op een constructieve, doelgerichte en positieve
manier te definiëren. Successen worden benut om de gewenste situatie stap voor stap dichterbij te
brengen.
Voor wie?
Rubicon jeugdzorg biedt deze training aan professionals. De training zal qua casuïstiek op maat
vormgegeven worden.
Wat doen we?
In de training wordt afwisselend theorie met veel praktijk aangeboden. De trainer zorgt voor een
veilig en vertrouwt leerklimaat, waarin geoefend en geëxperimenteerd kan worden. Er is tijd voor
persoonlijke reflectie en eigen voorbeelden worden besproken. Theorie, praktijk en het persoonlijk
proces worden zo met elkaar verbonden.
Wat leert u?
U leert werken met de uitgangspunten van Oplossingsgericht Werken:
• Doelgerichte oplossingen:
Wat wil ik in plaats van dit probleem?
• Sterkteperspectief:
Wat is er al bereikt en wat kan verder benut worden?
• Respect en samenwerking:
De cliënt staat aan het roer (hij/zij is de expert).

De grondhouding bij Oplossingsgericht Werken is samen te vatten in:
• probleemonderkennend
• cliëntgericht
• uitnodigend
• aanmoedigend
• activerend
• doelgericht
• toekomstgericht
• waarderend
• erkennend en niet-wetend
• stap voor stap
• gericht op wat voor de cliënt werkt
Door wie?
De groepsgrootte is maximaal 16 personen met 1 trainer. De trainers zijn HBO+ geschoolde
medewerkers van Rubicon met een brede werkervaring binnen de jeugdzorg.
Waar, wanneer en hoe lang?
Driedaagse training. De training vindt plaats bij Rubicon jeugdzorg in Horn (Bergerweg 23). Actuele
data vindt u op onze website bij KEI-trainingsbureau. Deze training kost 9 uur zelfstudie.
KEI-trainingsbureau biedt een open aanbod aan, waarin in company trainingen mogelijk zijn.
Kosten?
€ 550 ,- per persoon.
In company training: prijs op aanvraag.
Accreditatie
De training is geaccrediteerd voor de beroepsregistratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
U ontvangt 39 punten voor gehele traject en een certificaat.
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.
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