Hoe kunnen cliënten bij ons worden
aangemeld?

Sterk in mensenwerk

Via Ifzo (informatiesysteem forensische zorg) kan er een

mensen met psychiatrische of psychische problemen, al

aanmelding gedaan worden. Wanneer deze melding bij

jaren lang. Met deze ervaring in de psychiatrie treden we

ons binnenkomt zal er binnen vijf werkdagen vanuit het

daadkrachtig op, waarbij we mensen echt verder helpen.

forensische team contact worden gelegd. Het is natuurlijk

Altijd vanuit een persoonlijke en nuchtere benadering.

Bij ARBE dienstverlening zijn we gespecialiseerd in

ook mogelijk om contact te leggen voordat er een aanmelding via Ifzo gedaan wordt.

Mocht er na afloop van de forensische titel toch nog

Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland om

behoefte zijn aan zorg, proberen we continuïteit van zorg

kennis te maken met de cliënt en de verwijzer. Tijdens

te borgen door te ondersteunen bij de aanvraag van een

dit gesprek worden er ook afspraken gemaakt voor de

WMO indicatie.

verdere begeleiding. Vanaf het moment van kennismaking
ARBE: sterk in mensenwerk.

zal de begeleiding gaan starten.
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Daar gaan we
mee aan het werk.
En dat merk je.
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KvK Enschede: 08183680

Het team van ARBE, dat sinds 1995 actief is in de
Geestelijke Gezondheidszorg, helpt je verder.

Forensische
zorg

Forensische ambulante zorg

Participatiewerkplaats

Multiculturele dagbesteding

Onze forensische begeleiding is gericht op het ondersteu-

Naast de ambulante begeleiding hebben wij ook een

Naast de Participatiewerkplaats is er ook een multi-

nen van cliënten die in zorg zijn als er een strafmaatregel

dagbestedingsplek, de Participatiewerkplaats. Op de

culturele dagbesteding. De multiculturele dagbesteding

is opgelegd door de rechter. De forensische ambulante

werkplaats wordt er een breed scala aan activiteiten

bestaan uit een mannen- en een vrouwengroep. Dit zijn

begeleiding biedt ondersteuning op verschillende levens-

aangeboden.

gescheiden groepen. De cliënten zijn van Turkse, Irakese,

gebieden zoals financiën, leefomgeving, administratie,

We gaan sámen met
			

cliënten aan de slag!

Syrische en Marokkaanse afkomst. Naast de Nederland-

dagindeling, communicatie en relaties, welzijn en de

Houtwerkplaats: hier worden spullen van hout gemaakt,

se taal wordt er ook Turks en Arabisch gesproken. ARBE

persoonlijke situatie. Vaak is er sprake van multi-proble-

van houten meubelen tot kleine houten kistjes.

heeft ook Turks en Arabisch sprekende begeleiders.

matiek.

Creatief: cliënten kunnen hier op een creatieve manier

Er wordt zoveel mogelijk rekening met de culturele ach-

bezig zijn, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, boetseren

tergrond van de cliënt. Hierin zijn we wel van mening dat

Ons forensisch team is een team met veel ervaring

etc.

de gebruikelijke Nederlandse maatstaven leidend zijn. De

binnen de forensische zorg. Wij staan voor daadkracht,

Fietsenwerkplaats: hier worden fietsen gerepareerd en

cliënt kan op de dagbesteding terecht met al zijn vragen.

professionaliteit, klantgerichtheid, korte lijnen, duidelijk-

verkocht.

Hierin zijn de wensen en de behoeften van de cliënt

heid en een persoonlijke benadering. De doelen van de

Moestuin: in de moestuin worden groenten verbouwd

bepalend.

begeleiding worden in een begeleidingsplan vastgesteld.

en kunnen andere tuinwerkzaamheden worden uitge-

Onze begeleiding is deels educatief, inzicht gevend en

voerd.

Het doel van de dagbesteding is om meer regelmaat en

ondersteunend. Anderzijds is de begeleiding praktisch

Klussendienst: gezamenlijk worden er klussen

structuur aan te brengen in het dagelijkse leven en bezig

gericht en wordt samen met de cliënt gekeken hoe het

uitgevoerd zoals tuinonderhoud of kleine klusjes.

te zijn met verschillende activiteiten. Daarnaast hebben

leven op orde kan worden gebracht. Hierin zijn we stimu-

de cliënten de mogelijkheid om hun sociale netwerk te

lerend en activerend. Daarnaast hebben wij ook aandacht

Ons motto is ‘voor en door de doelgroep’. Dit houdt in

voor de psychische/psychiatrische problemen van de

dat we voor onze doelgroep, die het vaak financieel niet

cliënt en wordt waar nodig samengewerkt met andere

breed heeft, allerlei activiteiten uitvoeren voor een kleine

ARBE dienstverlening biedt laagdrempelige zorg, gericht

instanties. Hierdoor kunnen mogelijk nieuwe delicten

vergoeding.

op haalbaar herstel en participatie in de samenleving.

worden voorkomen en wordt de kans op recidive verkleind.

ARBE dienstverlening

participeren in de maatschappij

oplossingen en een persoonlijke benadering. Door onze

specialisten

brede psychiatrische kennis en ervaring kunnen wij de
den op een wijze die het beste bij zijn of haar specifieke
behoeften past. ARBE dienstverlening werkt niet met een
wachtlijst.

We willen zelfredzaamheid
vergroten en mensen laten

Daar elke zorgvraag anders is, bieden wij vraaggerichte

klant daadkrachtig, pragmatisch en outreachend begelei-

vergroten.
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