Sterk in
mensenwerk

Typisch ARBE
Daadkracht
Duidelijkheid
Klantgerichtheid
Korte lijnen
Persoonlijke benadering
Professionaliteit
We houden ons bezig met uiteenlopende trajecten, van
korte interventies tot structurele zorg voor cliënten. Onze
achtergrond in de psychiatrische verpleegkunde zetten
we dagelijks in voor cliënten en eventueel ook voor hun
gezin en huishouding. ARBE werkt 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

We gaan sámen met
			

instellingen, verwijzers en (huis)artsen.

cliënten aan de slag!

Sterk in mensenwerk

specialisten

ambulante begeleiding

Bij ARBE dienstverlening zijn we gespecialiseerd in

intensieve begeleiding

mensen met psychiatrische of psychische problemen,

ARBE

al jaren lang. Met deze ervaring in de psychiatrische
verpleegkunde treden we daadkrachtig op, waarbij we
mensen echt verder helpen. Altijd vanuit een persoonlijke

participatie

en nuchtere benadering.

communicatietrainingen

ARBE: sterk in mensenwerk.
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Focus op herstelgerichte zorg

Realistisch sturing geven aan mensen

Bij ARBE focussen we ons vooral op wat beter kan in

De achtergrond in de psychiatrische verpleegkunde is

de toekomst, zodat cliënten zo snel mogelijk zelf weer

wat je bij ARBE aan alles merkt. Naast deze jarenlange

controle over hun leven of specifieke leefsituatie krijgen.

ervaring, valt ARBE vooral op door hun focus op realisme.

Terug in hun eigen kracht geeft ze dit vaak meer vertrou-

Afhankelijk van de behoefte bieden we iemand die mee-

wen om de touwtjes weer in handen te krijgen en te

denkt, oplost en/of belangen behartigt. Of het nou gaat

houden. Voor de ene cliënt zal dat slechts op een of

om een of meerdere levensgebieden, ARBE helpt cliënten

enkele levensgebieden mogelijk zijn, voor andere cliënten

vooruit. Altijd met oog voor reële doelen. Waar haalbaar,

is een toekomst waarin ze zelf weer aan zet zijn binnen

proberen we grenzen te verleggen en mensen te stimu-

afzienbare tijd te realiseren.

leren én activeren.

Deze stappen, van klein tot groot, zien wij als onze geza-

Bij ons gaat het om verwachtingen die waargemaakt

menlijke uitdaging. We nemen deze verantwoordelijkheid

kunnen worden. We brengen de situatie eerst goed in

niet óver, maar begeleiden ónder regie van de cliënt.

kaart, sturen bij waar mogelijk en dit alles ondersteund

Zodat cliënten zelf zo betrokken mogelijk blijven bij hun

door professionele begeleidingsplannen.

eigen problematiek en de aanpak daarvan.

Nuchter en persoonlijk

Met ARBE haal je naast kennis, kunde en hart voor het
vak vooral ook de oplossing aan boord.

Heel bewust bieden we bij ARBE niet meer begeleiding
dan nodig, om cliënten zo min mogelijk afhankelijk te
maken. Daarbij kijken we juist naar wat (de cliënt) nog wél
kan. Dit communiceren we op een geloofwaardige en duidelijke manier met onze cliënten: nuchter en persoonlijk.
Deze herstelgerichte zorg verlenen wij via de IMRmethodiek (Illness Management and Recovery). Neem
contact met ons op om deze aanpak nader te bespreken
via info@arbe.nl.

ARBE gaat verder, waar een ander stopt.

We willen zelfredzaamheid
vergroten en mensen laten
participeren in de maatschappij

ARBE onderneemt meer!
Naast de vaak langdurige psychiatrische zorg, kunnen
ook mensen met andere klachten zoals een burn-out en
communicatie-, gedrags- of samenwerkingsproblematiek
bij ons terecht.
Ook verlenen onze medewerkers forensische zorg aan
mensen met een psychiatrisch probleem. Dit gaat vaak

problemen voorkomen

psychische belemmeringen
burn-out

welzijn

in kracht zetten

derde levensfaseproblematiek

communicatieproblematiek
administratie

LVG-problematiek

persoonlijkheidsproblemen

ongunstige sociale omstandigheden

gepaard met psychosociale problematiek (schulden,

kwetsbare groep

huisvesting, werk).

gedragsproblematiek

We zijn er sterk in mensen op verschillende levens-

verslavingen

depressies

verminderde zelfredzaamheid
participatie/dagbesteding

gebieden te begeleiden. Denk hierbij aan:
Financiën
Gezondheid

Meer weten over de diensten van ARBE?

Relaties
Sociale contacten

Deurningerstraat 236
7557 HM Hengelo

Werk
De focus hierbij is: waar is écht hulp nodig?
Juist dáár treden we op.

Castorweg 221
7557 KL Hengelo
Frederikastraat 69b
7543 CT Enschede

Daar gaan we
mee aan het werk.
En dat merk je.

Contactpersonen:
Arno Vlaskamp
T 06 22 488 029
vlaskamp@arbe.nl
Ben Heesink
T 06 22 489 730
heesink@arbe.nl

T (074) 291 77 30
F (074) 256 61 22
E info@arbe.nl
I www.arbe.nl
KvK Enschede: 08183680

Ook door het faciliteren van dagactiviteiten geeft ARBE

Het team van ARBE, dat sinds 1995 actief is in de

mensen weer een plek in de maatschappij.

Geestelijke Gezondheidszorg, helpt je verder.

