
Cliënten zijn door een delict in aanraking gekomen 
met justitie en de opname vindt plaats in het kader van 
een opgelegde strafrechtelijke maatregel. De F-RIBW is 
bestemd voor cliënten met verschillende justitiële titels 
die willen werken aan het voorkomen van herhaling van 
delictgedrag en hulp nodig hebben bij het opbouwen 
van hun leven. 

Fivoor
F-RIBW Rotterdam

L O C AT I E



FRI1.1

met een arbeidsconsulent kan de cliënt 

zoeken naar een geschikte vorm van 

dagbesteding.  

•	 Vrijetijdsbesteding: naast een 

dagbesteding is het belangrijk om 

ontspannende activiteiten te ontwikkelen. 

De vrijetijdsbesteding kan helpen tegen 

verveling en gevoelens van eenzaamheid. 

•	 Netwerk: cliënten mogen in overleg met 

de begeleiding bezoek ontvangen. Bij 

het eerste bezoek voert de begeleiding 

een kort kennismakingsgesprek met de 

bezoeker. 

•	 Financiën: een gezond financieel 

beheer legt een goede basis voor een 

geslaagde resocialisatie. Samen met 

de maatschappelijk werker wordt een 

financieel plan gemaakt. Het saneren van 

schulden maakt hier deel van uit. 

•	 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.   

Waar bevindt de F-RIBW zich? 
De F-RIBW is een resocialisatie-afdeling 

in het centrum van Rotterdam. De F-RIBW 

beschikt over een leefgroep, appartementen, 

meerpersoonsunits en trainingswoningen. 

 

Hoe gaan wij te werk? 
Een multidisciplinair team begeleidt de 

cliënten op verschillende levensgebieden. 

De begeleiding is in het begin intensief 

(24-uurs begeleiding). De intensiteit van 

de begeleiding neemt af als de cliënt goed 

functioneert op gebieden die relevant zijn 

voor vermindering van het recidivegevaar. De 

plaatsing in de F-RIBW staat in het teken van 

risicomanagement. Het belangrijkste doel is 

voorkomen van herhaling van delictgedrag. 

Hoelang duurt de begeleiding? 
Dit is afhankelijk van de leerdoelen, de 

voortgang op deze leerdoelen en de duur van 

de justitiële maatregel. De F-RIBW biedt een 

tijdelijke woonsituatie. 

Op welke gebieden bieden wij  

begeleiding? 
•	 Dagbesteding: betaalde of onbetaalde 

dagbesteding is een belangrijke pijler 

ter voorkoming van delictgedrag. Het 

biedt structuur en voldoening. Samen 

Meer informatie of aanmelden?

Mail de F-RIBW via deblink@fivoor.nl

of bel naar 010 - 243 4777
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