
Een F-RIBW is een forensische instelling voor 
beschermd wonen. Forensisch betekent dat cliënten 
een delict hebben gepleegd. Wonen bij de F-RIBW is 
onderdeel van een maatregel die de rechter oplegt. 
Cliënten hebben een justitiële titel. De F-RIBW helpt 
cliënten om geen delict meer te plegen. En de F-RIBW 
helpt cliënten bij het opbouwen van hun leven.
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Welke gebieden begeleiden wij? 
•	 Dagbesteding:  

Dagbesteding is belangrijk. Het geeft 

structuur en voldoening. Een arbeids-

coach helpt je zoeken naar goede dagbe-

steding (betaald of onbetaald). 

•	 Vrije tijd:  

Dingen doen om te ontspannen is be-

langrijk. Het kan helpen tegen verveling 

en eenzaamheid.

•	 Netwerk:  

Je mag bezoek ontvangen. Dit gaat in 

overleg met het team. Bij het eerste 

bezoek maakt de begeleiding een praatje 

met het bezoek.

•	 Financiën:  

Geldzaken kunnen stress geven. De 

maatschappelijk werker maakt samen met 

jou een financieel plan. Schulden worden 

afbetaald.

•	 Middelen:  

Je mag geen drugs en geen alcohol ge-

bruiken. Je wordt hierop gecontroleerd. 

Als je toch gebruikt, beslissen het team 

en de verwijzer wat er gebeurt.

Waar is de F-RIBW? 
In het centrum van Rotterdam.

Welke woningen heeft de F-RIBW?
Verschillende soorten:

•	 een leefgroep;

•	 appartementen; 

•	 verblijf voor meerdere personen; 

•	 trainingswoningen.

 

Hoe werken wij? 
Het team begeleidt je op alle levensgebieden. 

In het begin is er veel begeleiding (24 uur 

per dag). Als het goed gaat, krijg je minder 

begeleiding. De F-RIBW zorgt voor het 

risicomanagement. Dat betekent dat het team 

er samen met jou voor zorgt dat je geen nieuw 

delict pleegt. 

Hoelang duurt de begeleiding? 
Wonen bij de F-RIBW is altijd tijdelijk. Hoelang 

het duurt, hangt af van:

•	 de leerdoelen;

•	 hoe goed de behandeling gaat;

•	 hoelang de maatregel duurt.

Dat is dus per persoon verschillend. 

Meer informatie of aanmelden?

Mail de F-RIBW via deblink@fivoor.nl

of bel naar 010 - 243 4777
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