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Integrale benadering 
Wonen, Welzin & Werk 

Speciaal voor cliënten met een justitiële 
achtergrond biedt Senzer een full-service-
dienstverlening op het gebied van begeleid 
wonen, welzijn en werk. Immers: een inte-
grale benadering biedt de grootste kans 
op een succesvolle terugkeer in de samen-
leving. Onze totaalaanpak behelst een op 
maat gesneden begeleidingstraject ten aan-
zien van alle levensgebieden. Methodisch en 
systematisch werken we aan een zo veilig 
en zelfstandig mogelijk functioneren bin-
nen de maatschappij, mede door begeleiding 
naar reguliere arbeid of (begeleidende) dag-
structuur. De samenwerking met alle part-
ners van het Veiligheidshuis speelt hierin een 
belangrijke rol. We werken volgens een pro-
ductieovereenkomst met Forensische Zorg. 
Daarnaast voeren we begeleidingsopdrachten 
uit in het kader van een gemeentelijke rege-
ling. 
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Ambulante begeleiding, 
woonruimte en zinvolle 
daginvulling 

Tussen de verwijzer en de teamleden 
van Wonen, Welzijn & Werk vindt 
altijd samen met de cliënt een 
'warme overdracht' plaats. 

Een traject via Wonen, Welzijn & 
Werk bestaat uit de volgende compo-
nenten: 

• Ambulante begeleiding van de 
cliënten [met een bereikbaarheid- 
en beschikbaarheiddienst van 24 
uur per dag en 7 dagen in de week] 
en daarmee het uitvoeren van het 
individuele begeleidingsplan. 

• Woonruimte & woonbegeleiding. 
Senzer beschikt over groepswo-
ningen voor cliënten op meerdere 
locaties. Deze woonvorm is van 
tijdelijke aard en dient als opstap 
naar een reguliere woonvorm. De 
woonbegeleiding en de component 
welzijn worden als nazorg gecon-
tinueerd op het moment dat de 
cliënt zelfstandig woont. 

• Zinvolle daginvulling door middel 
van arbeid [betaald of onbetaald] 
of sociale activering met als doel 
participatie op een zo hoog moge-
lijk trede op de participatieladder. 

Participatieladder 
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  Ruim aanbod activiteiten 
wonen en welzin 

Het begeleidingsplan richt zich op 
meerdere levensgebieden, waaron-
der: 

• Behuizing: Senzer beschikt over 
een aantal huizen in de regio 
Helmond/Eindhoven waar de 
cliënten worden gehuisvest. 

• Begeleiding in en om de woon-
ruimte [koken, schoonmaken, 
boodschappen]. 

• Begeleiding naar vervolghuisves-
ting. 

• Ambulante begeleiding van cliën-
ten die elders wonen. 

• Zoeken en regelen van basisge-
zondheidszorg. 

• Opbouw van netwerk, betrekken 
van familie bij de begeleiding. 

• Begeleidingsgesprekken op diverse 
fronten, o.a. sociale vaardigheden 
en probleemoplossende 
technieken. 

• Crisisinterventies en maatschappe-
lijke ondersteuning. 

• Trainingen: o.a. sociale vaardighe-
den, drugs- en alcoholpreventie. 

• Budgetbeheer, schuldeninventari-
satie en [begeleiding naar] schuld-
hulp/bewindvoering. 

• Activering via sport en ontspan-
ning. 

• Uitvoering binnen PP-, TR-, ISD-
programma. 

• Uitvoering van elektronisch toe-
zicht of elektronische detentie. 
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Uitvoering en 
kwaliteit 

Werk 
Dankzij de infrastructuur van Senzer 
en haar uitgebreide werkgeversnet-
werk kan de kandidaat direct aan de 
slag. In eerste instantie gaat alle aan-
dacht uit naar basisarbeidsvaardighe-
den en zinvol bezig zijn. Parallel wordt 
een traject ingezet om regulier werk 
dan wel sociale activering te bereiken. 

Uitvoering en kwaliteit 
Het team van Senzer beschikt over 
eigen specialisten die nauw samen-
werken met andere instanties en dis-
ciplines. Kwaliteit is gewaarborgd: we 
werken volgens de normen van het 
HKZ-keurmerk. Dat geeft aan dat we 
de zaken intern goed op orde hebben, 
de klant principieel centraal stellen en 
voortdurend werken aan verbetering 
van onze dienstverlening. Kortom: 
aan alle voorwaarden is voldaan om 
optimale zorg te kunnen leveren. Het 
perspectief van de cliënt is daarbij 
altijd het vertrekpunt. 

Hoe aanmelden? 
U kunt direct aanmelden in IFZO. 
Begeleiding vanuit de gemeente gaat 
via een procedure WMO. Wilt u 
informatie over overige mogelijk-
heden tot aanmelding, neem dan 
contact op met de leiding van het 
team van Wonen, Welzijn & Werk. 

Samen werken aan succes 
Met deze totaalaanpak, de integrale 
aandacht voor meerdere levensgebie-
den en ons gespecialiseerde en ge-
dreven team werken we, samen met 
de cliënt, aan een soepele en succes-
volle terugkeer in de samenleving! 

Contact 
Neem voor meer informatie contact 
op met het team Wonen, Welzijn & 
Werk: 
t. 0492 58 24 48 
teamwww@senzer.nl 
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