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Geachte heer Į mevrouw,

Als cliëntenraad van ARBE dienstverlening willen wij u hierbij informeren over de grote
ongerustheid die bestaat onder onze cliënten.
ARBE dienstverlening verleent diverse soorten ambulante zorg en begeleiding vanuit
indicaties op basis van een psychiatrische grondslag, hetzij middels Zorg in Natura (ZiN),
dan wel middels PGB.
ARBE biedt op dit moment begeleiding I verzorging aan 5 Zo van alle in deze zin
geïndiceerde cliënten in uw gemeente.
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Er bestaat ongerustheid bij deze cliënten over o.a. herindicaties en de forse bezuiniging
(25 Zo) die doorgevoerd moet worden voor begeleiding/verzorging, en over of
herindicaties ook kunnen gaan leiden tot toewijzing aan andere zorgaanbieders.
De onzekerheden knagen aan het vertrouwen van cliënten voor wat betreft continuering
van de zorg die ze nu krijgen en juist dit vertrouwen in deze begeleiding is voor cliënten
een belangrijke pijler voor het realiseren van herstel.
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De cliëntenraad heeft des te meer vertrouwen in ARBE sinds deze organisatie belangrijke
innovaties heeft geïntroduceerd op het gebied van herstelondersteunende zorg middels
een reeds aangetoond succesvolle methodiek (IMR, Illness Management and Recovery),
waarbij wordt toegewerkt naar eigen kracht, eigen regie en eigen talenten van de cliënt
om herstel op vele terreinen te realiseren. Bovendien biedt ARBE sinds januari 2013 ook
behandeling middels de FACT-methodiek, gevolgd door herstelondersteunende
begeleiding.
De cliëntenraad verzoekt u hierbij waar mogelijk informatie te verschaffen in hoeverre
uw gemeente op de voorgenomen overgang van delen van de AWBZ naar WMO heeft
geanticipeerd. Wellicht kunt u daarmee een deel van de ongerustheid bij cliënten, die
zich sowieso in een kwetsbare positie bevinden, wegnemen.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens de Cliëntenraad van
ARBE dienstverlening,

Dirk Everaarts, voorzitter.

Onderdelen van ARBE dienstverlening BV zijn :
Communicatietrainingen T rajectbegeieiding
Dagactiviteiten

Psychiatrische thuiszorg

