
De Blink Resocialisatie Rotterdam is een resocialisatie-
afdeling in het centrum van Rotterdam. De Blink is 
er voor patiënten met tbs en dwangverpleging. De 
Blink beschikt over een leefgroep, appartementen, 
meerpersoonsunits en trainingswoningen. Waar 
mogelijk wordt toegewerkt naar zelfstandig wonen. Als 
dit niet mogelijk of verantwoord is, dan richt het traject 
zich op overplaatsing naar een RIBW in de reguliere 
GGZ. Er is plaats voor 40 patiënten. 

Informatie voor 
verwijzers
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•	 Netwerk: het behandelteam stimuleert de 

patiënt om een steunend netwerk op te 

bouwen. Patiënten kunnen op de Blink 

bezoek ontvangen. De begeleiding voert 

een kort kennismakingsgesprek met de 

bezoeker. Netwerkgesprekken behoren 

tot de mogelijkheden als de contacten 

intensiever worden. 

•	 Financiën: een gezond financieel 

beheer legt een goede basis voor een 

geslaagde resocialisatie. Samen met 

de maatschappelijk werker wordt een 

financieel plan gemaakt. 

•	 Middelen: alcohol- en middelengebruik 

is niet toegestaan. Regelmatig vinden 

er controles plaats. Na geconstateerd 

gebruik besluit het multidisciplinaire 

team in overleg met de verwijzer welke 

maatregel aangewezen is.   

 

Hoe lang duurt de begeleiding? 
De Blink is een tijdelijke woonsituatie. De 

behandeling wordt stapsgewijs afgebouwd 

totdat het risico op recidive voldoende is 

verminderd en er voldoende beschermende 

factoren zijn opgebouwd. 

Hoe gaan wij te werk? 
De plaatsing op de Blink staat in het teken 

van risicomanagement. Een multidisciplinair 

team behandelt de patiënt om het risico op 

recidive te verminderen. De behandeling richt 

zich op  vermindering van risicofactoren en 

opbouwen van beschermende factoren. De 

behandeling is in het begin intensief (24/7), 

maar neemt stapsgewijs af als de patiënt goed 

functioneert op gebieden die relevant zijn. De 

behandeling wordt geboden in combinatie 

met behandeling bij het Ambulant Centrum 

Rotterdam (Fivoor) of een vergelijkbare 

instelling. 

 

Op welke gebieden bieden wij  

begeleiding? 
•	 Dagbesteding: betaalde of onbetaalde 

dagbesteding is een belangrijke 

beschermende factor in de resocialisatie 

ter voorkoming van delictgedrag. Het 

biedt structuur en voldoening. De patiënt 

zoekt met hulp van de arbeidsconsulent 

naar een geschikte vorm van 

dagbesteding.  

•	 Vrijetijdsbesteding: vrijetijdsbesteding kan 

helpen tegen verveling, gevoelens van 

eenzaamheid en het geeft ontspanning. 

De patiënt krijgt hulp van zijn coach en 

arbeidsconsulent bij het vinden van een 

passende activiteit.

Meer informatie of aanmelden?

Mail naar patientenlogistiek@fivoor.nl 

of bel 010 - 243 4777
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