Rubicon jeugdzorg biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar en aan gezinnen die te
maken hebben met complexe opgroei- en opvoedvragen. De problematiek waar Rubicon
zich op richt heeft te maken met relaties tussen mensen, socialisatie en opvoedgedrag.
Rubicon is systemisch gericht. Wij werken sàmen met de jeugdige, het gezin en hun
netwerk. Juist in die samenwerking ligt onze kracht. Lees het ‘Verhaal van Rubicon’

helpt je vooruit

Rubicon brengt verwijzers/onderwijs en professionals vooruit!

Wonen in een gezin
(pleeggezin/gezinshuis)

Specialistische Gezinsbehandeling

Ernstige gedragsproblemen

Motivatieproblemen

(V)echtscheiding

Ambulante behandeling aan huis en
training voor gezinnen met
meervoudige complexe opgroei- en
opvoedproblemen met als doel op
eigen kracht verder te kunnen.

Hulp aan ouders/opvoeders en
jeugdigen bij dwars, opstandig,
prikkelbaar, driftig, agressief en/of
antisociaal gedrag door bijv. trauma en
op-voedings-, stemmings- of
hechtingsproblemen

Waarom mijden sommige jeugdigen
en/of ouders/opvoeders de zorg?
Samen worden drempels en angsten
overwonnen, zodat gemotiveerd wordt
begonnen aan het best passende
hulptraject.

Hulp aan gescheiden ouders om nieuwe
oplossingen te vinden voor oude
problemen en het belang van de
kinderen voorop te zetten.
Tevens begeleiding bij problematische
omgangsregelingen.

Crisis

Gehechtheid en Trauma

Misbruik in afhankelijkheid

Op eigen benen staan

Trainingen

Direct contact om snel de juiste
hulp in te zetten:

Hulp voor het versterken van de
gehechtheidrelatie.
Hulp voor jeugdigen die al hulp
ontvangen van Rubicon en behoefte
hebben aan aanvullende hulp vanwege
(de gevolgen van) onverwerkte
ingrijpende gebeurtenissen.
Begeleiding voor opvoeders en
professionals bij het opvoeden van
jeugdigen met een problematische
gehechtheid en traumatische
ervaringen.

Hulp aan jeugdigen, ouders/opvoeders
en andere betrokkenen na seksueel
misbruik, huiselijk geweld of
uitbuiting.

Begeleiding en oefenplekken voor
jeugdigen (>16) die na een moeilijke
tijd zelfstandig willen zijn, maar dat
nog niet kunnen. Samen kijken we wat
hij/zij nog wil/moet leren.

Vanuit ons KEI-trainingsbureau bieden
wij trainingen op maat aan,
toegesneden op professionals uit de
(jeugd)zorg en het onderwijs met de
focus op de vertaalslag van theorie
naar praktijk. Meer weten?
KEItrainingsbureau@rubicon-jeugdzorg.nl

Pleegzorg
Alternatief voor jeugdige die - tijdelijken/of gedeeltelijk niet thuis kunnen
wonen. Liefst binnen het eigen
netwerk en anders in een
bestandspleeggezin.
Gezinshuis
Langdurige hulp in een gezinshuis met
als doel opvoeden en ontwikkelen tot
zelfstandigheid.

SEH van Bureau Jeugdzorg
(24/7 bereikbaar).
Tel: 077-351 88 89.

Voor meer informatie of aanmelding
Via Entree van Rubicon kunt u als verwijzer
(gemeente, (huis)arts, Centrum Jeugd en Gezin of Bureau Jeugdzorg)
meer informatie vragen en/of kunt u zich aanmelden.

Bereikbaarheid Entree
Telefonisch van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

Entree denkt met u mee over de mogelijkheden die Rubicon kan bieden.

T (0475) 588 432
E entree@rubicon-jeugdzorg.nl
Postadres: Rubicon jeugdzorg Centraal Bureau,
t.a.v. Entree, Postbus 4702, 6085 ZG Horn

Ernstige gedragsproblemen
Behandeling
met verblijf
Hulp aan ouders/opvoeders
en
jongeren bij problemen zoals
Voor
jeugdigen
met ernstige opvoedagressie,
hechtingsproblematiek
en
opgroeiproblemen
als gevolg van
en omgaan met trauma.

een problematische gehechtheid en
ingrijpende gebeurtenissen. Hulp op
maat, zo kort als mogelijk, zo lang
als nodig. Vanuit een behandelgroep
kan, altijd samen met belangrijk eigen
netwerk, gewerkt worden naar terug
thuis wonen, wonen in een andere
gezinssituatie danwel een ander
vervolgperspectief zoals zelfstandig of
begeleid/beschermd wonen.

Rubicon is een CEDEO erkende
aanbieder van opleidingen en
trainingen.

Contact Rubicon centraal bureau en regiokantoren

