Over ARBE dienstverlening

Bij ARBE dienstverlening zijn we al jarenlang gespecialiseerd in de (ambulante) begeleiding van mensen met psychiatrische of psychische problemen. Wij geloven niet in
‘probleemgevallen’ of ‘moeilijke doelgroepen’ maar in mensen die ondanks hun beperkingen mogelijkheden hebben om te functioneren in de maatschappij. We houden
ons bezig met uiteenlopende trajecten, van korte interventies tot structurele zorg voor
cliënten waarbij ook sprake kan zijn van het hebben gepleegd of dreigen te plegen van
delicten (zgn. forensische zorg).
Onze achtergrond in de psychiatrische verpleegkunde zetten we dagelijks in voor cliënten en vaak ook voor hun gezin en huishouding. Hierbij gebruiken we o.a. de methodiek
IMR (Illness Management and Recovery), dit is een herstel ondersteunende methodiek
en leert cliënten persoonlijke strategieën te ontwikkelen waarmee zij hun psychiatrische/ psychische klachten kunnen beheersen.
Wij werken succesvol samen met en in opdracht van gemeentes, justitie, sociale diensten, sociale werkvoorzieningen en zorgverzekeraars. Ook zijn we actief in netwerken
met onder meer psychiatrische instellingen, verwijzers en (huis)artsen.

Psychiatrische thuiszorg

Mensen met onder andere organisatie- en/ of regieproblemen als uitvloeisel van psychiatrische of psychische problemen kunnen bij ons terecht voor ondersteuning in hun
dagelijkse functioneren. Het gaat hier om mensen die intensieve begeleiding nodig hebben. Niet alleen bij praktische, dagelijkse zaken, maar ook in hun psychisch welzijn. ARBE
dienstverlening kan deze combinatie bieden dankzij jarenlange ervaring in de psychiatrische zorg.

Ambulante begeleiding

De laatste jaren zien we echter dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking
of een niet aangeboren hersenletsel (NAH) kiezen voor ambulante begeleiding van ARBE
dienstverlening. Met onze jarenlange ervaring in de ambulante hulpverlening treden we
proactief en daadkrachtig op, waarbij we mensen echt verder helpen. Altijd vanuit een
persoonlijke en nuchtere benadering.

Typisch ARBE
> Professioneel
> Daadkrachtig
> Duidelijk
> Klantgericht
> Korte lijnen
> Persoonlijke benadering
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