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Nu ons lustrumjaar ten einde loopt, 
kijken we met veel voldoening terug op 
een dynamisch en inspirerend jaar. 
En voor het komende jaar zitten we 
alweer vol nieuwe ideeën! 

2014 kende een feestelijke start met 
onze lustrumviering en een inspirerende 
bijeenkomst met al onze freelancers, 
trainers, ervaringsdeskundigen, trai
ningsacteurs, coaches en behandelaren. 
Deze groep freelancers bestaat inmid
dels uit zo’n 22 personen en daarnaast 
zijn er nog enkele coaches en behande
laren, waarmee we op incidentele basis 
samenwerken.

Opdrachtgevers
In 2014 heeft Locus in 39 organisaties 
(zorg, welzijn, sociale werkvoorzienin
gen, onderwijs, gemeenten en industrie) 

trajecten uitgevoerd. Onze opdracht
gevers bevinden zich voornamelijk in 
Zuidoost Nederland, maar we hebben 
dit jaar ook in Apeldoorn en Utrecht 
trajecten uitgevoerd.

Trajecten
De trajecten kenden wederom een grote 
verscheidenheid aan inhoud en vorm. 
Voorbeelden hiervan vindt u in het over
zicht op de volgende pagina.

Keurmerken
Onze opdrachtgevers zijn ook tevreden, 
gezien de 100% klanttevredenheids
score bij de CEDEOaudit. We kunnen dit 
keurmerk weer twee jaar voeren. Ook de 
CRKBO status is alweer verlengd, dus het 
BTWvrijgesteld werken kan ook in 2015 
doorgang vinden.   >



Het bureau
In januari is Virginie Jacobs als trainer 
in dienst getreden en sinds de zomer 
versterkt Wilma van Pol ons voor enkele 
uren per week. Wilma adviseert en on
dersteunt ons bij de bedrijfsvoering. 

Inhoudelijke ontwikkelingen
We zitten niet stil bij de ontwikkeling 
van allerlei zaken.
Het inloggedeelte van de website wordt 
verder uitgebouwd en er is een activi
teitenkalender gestart. Op het vlak van 
leermaterialen zijn het afgelopen jaar 
nieuwe producten verschenen: 

•	Jobaid psychiatrische problematiek 
voor medewerkers van zorgafdelingen 

•	Nieuwe routeplanner als pilot uitgezet 
•	Nieuwe jobaid voor omgang met 

agressietrajecten gaat binnenkort 
naar de drukker

•	Leeromgeving t.b.v. blended leertraject 
agressiecoach (ism Sevagram)

Dit alles helpt bij het beter aansluiten 
bij leerstijlen en leerbehoeften van 
de deelnemers en het versterken van 
 werkplekleren.

Plannen 2015
Voor 2015 liggen de eerste ideeën alweer 
klaar:
•	Verdere opzet en uitwerking van een 

door Locus ontwikkelde trainers
opleiding (van inhoudsdeskundige 
naar trainer)

•	Integreren van film/videomateriaal in 
de diverse onderdelen van de inlog op 
onze website

•	Diverse trainingsmaterialen verder 
bewerken

•	Op touw zetten van kennis/expertise
teams binnen Locus. Bijv. op het vlak 
van OMA, individuele trajecten, video
training etc.

•	Opzet van een training voor ouders 
over omgaan met gedrag van kinde
ren/jeugdigen

•	Doorontwikkeling van de training 
 fysieke weerbaarheid en interventies

•	Uitbouw en doorontwikkeling van 
individuele trajecten op het vlak van 
coaching, videotraining en behandeling.

Heeft u naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief nog vragen? Bel of mail  
ons gerust.

We wensen jullie fijne feestdagen  
en een goede start van 2015!

Voorbeelden van trajecten 2014:

•	Scholingen tot agressiecoach; een ‘blended’leertraject

•	Opleiding intern trainer omgang met agressie

•	Maatwerk OMAtrainingen

•	Ondersteunen leerprocessen in kader van werkplekleren

•	Fysieke interventietraining voor o.a. speciaal onderwijs

•	Mantelzorg/zelfzorgcoaching voor thuiszorg

•	Klantgerichte communicatie in onderwijsondersteunende diensten

•	Zelfhantering in spannende/stressvolle situaties

•	Omgaan met complexe (problematische) thuissituaties in de ambulante jeugdzorg

•	Groepstraining omgaan met probleemgedrag bij ouderen

•	Scholing voor backofficemedewerkers

•	Scholing bedrijfopvangteam (BOT)

•	Trainingen Psychiatrische problematiek, hoe verder? voor sociale werkvoorzieningen

•	Begeleide intervisies in o.a. de forensische psychiatrie

•	Agressiezelfhantering voor medewerkers in de SW 

•	Individuele coach en behandeltrajecten

Voor een overzicht van soorten trajecten waarvoor u bij ons terecht kunt, klik hier.
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