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Welkom bij de forensische Regionale Instelling voor Beschermd Wonen
Wanneer het (nog) niet lukt om zelfstandig te wonen, biedt Bavo Europoort
begeleiding. Dit kan vanaf onze hoofdlocatie, waar maximaal 22 mensen kunnen
wonen, of in een kleinere woonvorm. Die varieert van twee- tot
vijfpersoonshuishoudens. Ook kunnen we mensen begeleiden in hun eigen woning.
Bij de forensische Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) kunnen zowel mensen
met complexe psychische problemen als cliënten met een forensisch psychiatrische
achtergrond worden geplaatst. De begeleiders en de verwijzende instellingen maken
samenwerkingsafspraken over hoe we de begeleiding met elkaar vorm gaan geven. Hierbij
worden niet alleen uw wensen, maar ook de inzichten van de hulpverleners meegenomen.
Begeleiding
Iedereen die bij ons woont, krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Met deze
begeleider bespreekt u in grote lijnen wat u van de begeleiding verwacht en waarbij wij u
kunnen ondersteunen. Deze afspraken worden vastgelegd in een begeleidingsplan. U kunt
daarnaast natuurlijk altijd met vragen terecht bij de dienstdoende woonbegeleider(s).
Dagbesteding
Tijdens de intakeprocedure spreekt uw begeleider met u over dagbesteding. Samen kijkt u
hoe u de dag kunt en wilt invullen. Dat kan bijvoorbeeld met ontspannende en creatieve
activiteiten, vrijwilligerswerk, het volgen van onderwijs, of een combinatie daarvan. Wij
beschouwen dagbesteding als een zinvol onderdeel van uw traject om weer zelfstandig deel
te nemen aan de maatschappij.
Huisregels
Als u op onze hoofdlocatie komt wonen, neemt uw begeleider de geldende huisregels met
door. U krijgt deze regels op papier uitgereikt. In de huisregels zijn afspraken vastgelegd over
onder andere meldingsplicht, etenstijden, corvee en middelengebruik. Mogelijk gelden
daarnaast voor u nog individuele afspraken met uw verwijzer.

Aanmelding
Wij maken afspraken met uw verwijzer over intake en plaatsingsvoorwaarden. Uw verwijzer
kan hiervoor telefonisch contact opnemen met de plaatsingscommissie, op werkdagen
tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken via 06-51 84 23 73.

