forensische
ambulante
begeleiding
helpt verder.

IJsselzorg biedt forensische ambulante
begeleiding aan volwassenen. Deze vorm
van hulp is een belangrijk onderdeel van
reclasseringstrajecten, zeker als het gaat
om cliënten met ingewikkelde problemen.
Wat is forensische ambulante
begeleiding?

Mensen hebben tijdens of na een
strafrechtelijk onderzoekstraject of een
strafrechtelijke veroordeling vaak te
maken met problemen op meerdere
leefgebieden. Het zoeken van een
woning. Het vinden van werk of scholing.
Financiële kwesties. Soms komen daar
nog andere problemen bovenop, zoals
een verslaving, psychische problemen,
huiselijk geweld of een moeilijke
gezinssituatie.
Voor deze doelgroep verzorgt IJsselzorg
forensische ambulante begeleiding:
hulp in de thuissituatie en het dagelijks
leven. Wij bieden zelf geen opvang of
behandeling, maar helpen mensen om
de zorg en hulp die ze nodig hebben
ook daadwerkelijk geregeld te krijgen.
Op onze locatie in Zutphen bieden
wij daarnaast mogelijkheden voor
dagbesteding aan in het kader van
reclasseringstrajecten.

Ook kunnen wij voor cliënten de rol van
casusregisseur op ons nemen, in over
leg met de andere betrokken partijen.
Onze casemanager coördineert dan
de afstemming tussen de verschillende
hulpverleners en instanties.

Voor wie?

IJsselzorg helpt volwassen cliënten met
complexe hulpvragen. Loopt iemand
in het dagelijks leven vast op meerdere
van de volgende leefgebieden?
Zingeving
Wonen
Financiën
Sociale relaties
Lichamelijke gezondheid
Psychische gezondheid
Werk en activiteiten
Dan komen wij in beeld.
Behalve forensische zorg biedt IJsselzorg
ook ambulante begeleiding en dag
besteding in het kader van de Wmo
(op verwijzing van gemeenten).

Waar bieden we begeleiding?

IJsselzorg is in een groot deel van
Oost-Nederland actief. Wij concentre
ren ons op de regio Stedendriehoek,
Twente en de Achterhoek, maar in
overleg kunnen we ook forensische
ambulante begeleiding buiten dit
werkgebied verzorgen. IJsselzorg heeft
regiokantoren in Almelo, Apeldoorn,
Wehl (Doetinchem) en Zutphen.

Wie betaalt de hulp door
IJsselzorg?

Wij hebben voor ons forensische zorg
aanbod een contract met de Rijks
overheid. In het kader van dat contract
wordt onze hulp bekostigd door het
Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Hiervoor geldt geen eigen bijdrage
van cliënten.

Hoe kom je bij ons in zorg?

Forensische zorg vindt uitsluitend plaats
op verwijzing van de reclassering.

Kijk voor meer informatie over ons
werkgebied op www.ijsselzorg.nl.

Wij verzorgen forensische ambulante
begeleiding en dagbesteding in
opdracht van de drie reclasserings
organisaties in Nederland (3RO):
Reclassering Nederland (RN)
	Stichting Verslavingsreclassering
GGZ (SVG)
	Leger des Heils Jeugdbescherming
& Reclassering
Heb je vragen over onze aanmeldingsen intakeprocedure? Wil je een cliënt
verwijzen naar IJsselzorg? Neem gerust
even contact met ons op voor persoon
lijk overleg.

over ijsselzorg

Bij IJsselzorg lopen we niet
weg als het moeilijk wordt.
Dan beginnen we pas. Om
voor iedere cliënt een passende
oplossing te vinden, hebben
we een breed scala aan
hulpverlening om ons heen
georganiseerd. En ons team
bestaat uit ervaren, goed
gekwalificeerde medewerkers.
In de forensische ambulante
begeleiding werken we
uitsluitend met hbo-opgeleide
professionals.

Geen wachtlijsten

Iedereen met een verwijzing van zijn of
haar reclasseringsmedewerker kan bij
ons terecht voor forensische ambulante
begeleiding. We sluiten niemand uit,
we hebben geen wachtlijsten.

24 uur per dag bereikbaar

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar. Dus ook ’s nachts
en in het weekend. Onze bereikbaar
heidsdienst is er voor cliënten in een
crisissituatie, maar ook voor familieleden
of verwijzers met een acuut probleem.

Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling

IJsselzorg werkt bij signalen van huise
lijk geweld of kindermishandeling
volgens het Protocol Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling. Dit
houdt in dat wij signalen met cliënten
bespreken en samen met eventuele
andere instanties op zoek gaan naar
oplossingen. Het keurmerk van de
LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachts
functionarissen Kindermishandeling)
toont aan dat dit protocol aan alle
wettelijke eisen voldoet.

Hoofdkantoor
De Stoven 4, 7206 AX Zutphen
Ambulante begeleiding
0575 52 94 46, info@ijsselzorg.nl
Dagbesteding
0575 46 95 67, dagbesteding@ijsselzorg.nl
Buiten kantooruren (bij crisis of calamiteiten)
0575 52 94 46 (optie 5)
Regioteams
Team Achterhoek (regiokantoor Wehl)
Team Apeldoorn/Deventer (regiokantoor Apeldoorn)
Team Twente (regiokantoor Almelo)
Team Zutphen/Lochem (regiokantoor Zutphen)

www.ijsselzorg.nl

helpt verder.

