Informatie voor
nieuwe cliënten

Je woont (of gaat op korte termijn wonen) in
een woning of appartement van forensisch
RIBW de Vliet. De Vliet is een regionale instelling voor begeleid en beschermd wonen.
We begeleiden en ondersteunen cliënten met
psychiatrische problemen en risicogedrag.
Door onze intensieve begeleiding wordt de
kans kleiner dat je (opnieuw) een misdrijf
pleegt. Je verblijft tijdelijk in één van onze
woningen of appartementen. Na het verblijf
in de Vliet stroom je door naar een andere
woonvorm of naar een eigen woonruimte
(hiervoor moet je zelf de inschrijving bij de
woningbouwvereniging regelen). We werken
intensief samen met de reclassering. De reclassering stelt de voorwaarden voor jouw
verblijf in de Vliet.

Wat betekent een verblijf in de
Vliet?

In de regio Venray/Venlo hebben we verschillende woningen en appartementen. Samen met één, twee of drie andere cliënten
woon je in één van deze woningen of appartementen. Je wordt begeleid door ambulant
sociotherapeuten en woonbegeleiders. Ze
helpen je als je vragen hebt of als je even
niet weet welke beslissing je moet nemen.
Ze begeleiden, motiveren en corrigeren jou
als dat nodig is en houden zicht op de voorwaarden die we samen met de reclassering
hebben opgesteld.

Als je verblijf op de Vliet start, maken we
samen met jou een begeleidingsplan. In het
begeleidingsplan beschrijven we doelen die
ervoor zorgen dat je je beter zelf kunt redden. Het leren van nieuwe vaardigheden,
het zoeken en vinden van werk of dagbesteding en het aangaan en onderhouden van
sociale contacten zijn daarbij belangrijk. We
besteden ook veel aandacht aan het omgaan
met een eventuele verslaving. Iedere drie
maanden vindt er een begeleidingsplanbespreking plaats. De reclassering is daarbij
aanwezig. Tijdens de bespreking bekijken
we of je je doelen hebt behaald en of we ze
moeten bijstellen.
Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Hij of zij is het eerste
aanspreekpunt voor jou. Je persoonlijk begeleider zorgt voor jouw dossier en bereidt
gesprekken voor. Dit kunnen gesprekken zijn
over jouw begeleidingsplan of vooruitgang.
Je persoonlijk begeleider bekijkt ook samen
met jou wat je (nog) moet regelen voor je
verblijf in de Vliet, zoals inschrijven bij de
gemeente en huisarts. Samen nemen jullie
een checklist door.
De ambulant sociotherapeuten en woonbegeleiders komen aangekondigd en onaangekondigd bij je langs om te kijken hoe het met
je gaat. Gemiddeld krijg je 18,5 uur begeleiding en dagbesteding per week.

Hoe is je woning of appartement
ingedeeld?

De woningen en appartementen van de
Vliet zijn allemaal verschillend. Wel heb je
altijd een eigen slaapkamer. In je kamer staat
een aantal vaste spullen, namelijk een bed en
een kast. Er is ook altijd een gezamenlijke
keuken, woonkamer en badkamer. Deze
ruimtes deel je dus met anderen.

Hoe mag je jouw kamer inrichten?

Je mag eigen spullen in je kamer zetten. Je moet
wel rekening houden met een aantal regels:
• De kamer moet goed bereikbaar blijven.
• De inrichting moet overzichtelijk zijn.
Meer informatie over je kamerinrichting
staat in onze huisregels. Die krijg je bij aanvang van je verblijf in de Vliet. Ook de ambulant sociotherapeuten en woonbegeleiders
kunnen je meer hierover vertellen.

Aan welke regels moet je je houden?

• In gemeenschappelijke ruimtes mag je niet
roken;
• Je mag geen alcohol en drugs gebruiken;
• Je mag geen alcohol en drugs bewaren in
je woning of appartement;
• Samen met je huisgenoten zorg je ervoor
dat de woning of het appartement netjes
en schoon blijft;
• Als je bezoek krijgt, moet je dat vooraf aan
ons melden. Bezoek mag niet blijven slapen,
behalve als daar afspraken over zijn gemaakt.

Als je je niet aan de regels houdt, kunnen we
je een gele kaart geven. Als je drie keer een
gele kaart krijgt, betekent dat dat je de Vliet
moet verlaten. De reclassering kan je een officiële waarschuwing geven.

Hoe ziet je dagprogramma eruit?

Hoe je dagprogramma eruit ziet, is afhankelijk van de afspraken die je met de reclassering hebt gemaakt. Vaak zal het zo zijn
dat je overdag gaat werken of dagbesteding
volgt. Dat kan bij het Werkhuis zijn, maar
ook ergens anders. ’s Avonds heb je tijd om
iets voor jezelf te doen.

Wie kun je in noodsituaties bereiken?

De ambulant sociotherapeuten en woonbegeleiders zijn iedere dag van 07.30 uur tot
23.00 uur bereikbaar. ’s Nachts kun je in
noodgevallen bellen naar de receptie van de
Rooyse Wissel, 0478 635 200.

Wat kost een verblijf in de Vliet?

Als je verblijft in een instelling die door het
ministerie van Veiligheid en Justitie wordt
gefinancierd, zoals de Vliet, betaal je een eigen bijdrage. Voor een verblijf in de Vliet
geldt dat er een eigen bijdrage wordt geïnd
door de zorgverzekeraar. De hoogte van de
eigen bijdrage hangt af van je inkomen, je
leeftijd en je gezinssituatie.

Wat kun je doen als je niet tevreden bent?
We vinden het belangrijk dat je goede zorg
en begeleiding krijgt. Daarom vragen we
regelmatig of je tevreden bent. Jouw mening doet er toe.
Ben je niet tevreden over je verblijf in de
Vliet? Dan kun je dit het beste bespreken
met je persoonlijk begeleider of met je reclasseringswerker.
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