ARBE Jeugd

ARBE Jeugd
ARBE Jeugd biedt jeugdzorg en gezinsbegeleiding aan
vanuit de WMO. De begeleiding richt zich zowel op
enkelvoudige als meervoudige problematiek. Het is van
belang dat ouders/opvoeders openstaan voor begeleiding
en ondersteuning. De (gezins)begeleiding kan worden
ingezet om ouders te ondersteunen bij de opvoeding en
om een optimale ontwikkeling van kinderen/jeugdigen te
bevorderen.
ARBE Jeugd maakt gebruik van een specialistisch behandelaar indien de casus hierom vraagt. De medewerker
van ARBE Jeugd stemt met de specialistisch behandelaar
af over de in te zetten methodiek van begeleiding.
ARBE Jeugd kan ondersteuning bieden bij de volgen-

We gaan sámen met
cliënten aan de slag!
ARBE dienstverlening

de hulpvragen
Het geven van voorlichting en advies aan ouders/
opvoeders bij opvoedingsvragen en de problematiek
die ouders/opvoeders tegenkomen in de opvoeding.
Het voorkomen en oplossen van problemen die ouders
tegenkomen tijdens de opvoeding van kinderen/

ARBE dienstverlening biedt laagdrempelige zorg, gericht

jeugdigen.

op haalbaar herstel en participatie in de samenleving.

Vergroten en versterken van het sociale netwerk van

Daar elke zorgvraag anders is, bieden wij vraaggerichte

ouders/kinderen/jeugdigen.

oplossingen en een persoonlijke benadering. Door onze

Versterken van draagkracht van ouders/opvoeders.

brede kennis en ervaring kunnen wij de klant daadkrach-

Vergroten van de opvoedcompetenties van ouders/

tig, pragmatisch en outreachend begeleiden op een wijze

opvoeders.

die het beste bij zijn of haar specifieke behoeften past.

Stimuleren van ontwikkelingsvaardigheden.

ARBE dienstverlening werkt niet met een wachtlijst.

Aanleren en ontwikkelen van sociale vaardigheden/
vergroten van assertiviteit en weerbaarheid.
Signalering.

Specialisatie in KOPP (Kinderen van Ouders met
Psychische/Psychiatrische problemen)

Signalen die KOPP-kinderen kunnen
laten zien
Het kind zorgt voor de ouder (rol-omkering/

Binnen ARBE dienstverlening zijn we meer dan 25 jaar

parentificatie)

gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met

Het kind wil geen vriendjes mee naar huis nemen

psychiatrische problematiek of psychische problemen.

Het kind heeft gevoelens van schaamte en schuld-

Begeleiding van cliënten met psychiatrische problematiek

gevoelens

is ons specialisme.

Het kind cijfert zichzelf weg
Het kind heeft beperkte sociaal-emotionele

KOPP (in de volksmond KOPP kinderen) lopen een

vaardigheden (coping-vaardigheden)

groter risico om vroeg of laat psychiatrische/psychische

Het kind verzuimt school

problemen te ontwikkelen. Bij deze problemen kan

Het kind ervaart separatieangst

gedacht worden aan o.a. depressie, angst, schizofrenie
en persoonlijkheidsproblematiek zoals borderline persoonlijkheidsproblematiek. Door de ruime ervaring van
ARBE in de volwassen GGZ hebben we veel ervaringen
opgedaan in gezinnen met KOPP-problematiek. Onder
KOPP-problematiek verstaan we de problemen voor de
kinderen/jeugdigen ten gevolge van het opgroeien in een
KOPP-gezin. Deze gevolgen zijn divers (psychische pro-
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inzicht gevend
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blematiek, ontwikkelingsproblematiek en een verhoogd

ondersteuning

risico op mishandeling). Tijdens ons werk zijn we er

advisering

achter gekomen dat er vaak ondersteuningsvragen liggen
op gezinsniveau.
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Hoe kunnen cliënten aangemeld
worden?

Sterk in mensenwerk

De verwijzing naar ARBE wordt gedaan door de gemeente/

mensen met psychiatrische of psychische problemen, al

zorgkantoor. De cliënt kan een voorkeur uitspreken voor

jaren lang. Met deze ervaring in de psychiatrie treden we

een zorgaanbieder. Indien jeugdbescherming en/of jeugd-

daadkrachtig op, waarbij we mensen echt verder helpen.

reclassering betrokken is, kunnen zij ook een aanmelding

Altijd vanuit een persoonlijke en nuchtere benadering.

Bij ARBE dienstverlening zijn we gespecialiseerd in

doen. Bij aanmelding wordt er uiterlijk binnen 5 werkdagen
contact met cliënt en/of verwijzer opgenomen. Vervolgens

ARBE: sterk in mensenwerk.

wordt er een intakegesprek gepland met de cliënt en/of
verwijzer. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de verdere begeleiding. Zodra de indicatie bij
ARBE binnen is, kan er worden gestart met de zorg.

Deurningerstraat 236
7557 HM Hengelo
Castorweg 221
7557 KL Hengelo
Grotestraat 21
7622 GA Borne

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

Plesmanweg 9
7602 PD Almelo
Buitenweg 4
7545 SP Enschede

Contactpersonen ARBE Jeugd:
Carien Masselink
T 06 21 70 00 14
carien@arbe.nl
Esmee Vlaskamp
T 06 29 34 74 90
esmee@arbe.nl

KvK Enschede: 08183680
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7141 EL Groenlo
T (074) 291 77 30
F (074) 256 61 22
E info@arbe.nl
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Het team van ARBE, dat sinds 1995 actief is in de
Geestelijke Gezondheidszorg, helpt je verder.

