
Medewerkers

Bij IrisZorg werken professionals als 
maatschappelijk werkers, groepsleiders, 
artsen, activiteitenbegeleiders, psycho
logen, psychiaters, (psychiatrisch)  
verpleegkundigen en sociotherapeuten.

Werkgebied

We leveren zorg bij mensen thuis en op 
60 locaties in Gelderland, een deel van 
Overijssel en Flevoland.

Contactgegevens

IrisZorg
Kronenburgsingel 545
6831 GM Arnhem

Postbus 351
6800 AJ Arnhem
T: 088 – 606 1600
E: info@iriszorg.nl

www.iriszorg.nl

IrisZorg in het kort

Zorgaanbod

•	 Preventie		
Voorlichting, advies en trainingen 
over alcohol, drugs, gokken, gamen of 
social media. 

•	 Vroegsignalering	in	de	wijk	
IRIS in de Buurt, Ambulante Hulp
verlening. 

•	 Verslavingsbehandeling		
Basis en Specialistische GGZ: Poli
klinieken, Klinieken en Jeugdkliniek. 

•	 Opvang		
Dag en Nachtopvang, Crisisopvang. 

•	 Woonbegeleiding		
Bij mensen thuis en op locaties van 
IrisZorg. De begeleiding varieert van 
enkele uren per week tot 24/7.  

• Werk  
Arbeidsactivering en arbeidstoe
leiding. Binnen IrisZorg: groenvoor
ziening, dienstverlening, transport, 
productie en multimedia.

•	 Verslavingsreclassering	
Advies en toezicht.  

•	 Forensische	zorg		
Zorg voor (ex)gedetineerden met 
verslavingsproblemen.

Jongeren

IrisZorg wil voorkomen dat jongeren uitvallen door 
dakloosheid en verslaving. We doen dit met zorg die 
op hen is toegesneden. We zoeken jongeren op in de 
wijken en zorgen voor begeleiding en behandeling.  
Het doel is dat ze hun leven zo snel mogelijk weer  
op de rails krijgen met goede huisvesting, school  
of werk en sociale contacten.

Met IrisZorg 
weer grip op 

het leven

Jennifer (20):  
“Facebook, Twitter,  

Instagram: ik was er dag en  
nacht mee bezig. Ik kon er niet meer 

van los komen. In de Jeugd kliniek 
kwam ik erachter dat social media 
mij afleidden van de dingen waar 

het echt om gaat. Ik leerde  
om ‘nee’ te zeggen en het  
contact met ‘echte’ mensen  

weer op te pakken.”
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IrisZorg biedt zorgtrajecten voor 
opvang, wonen, werken en ver
slavingsbehandeling. Daarbij is er 
altijd aandacht voor financiën en 
sociale contacten. Het doel is dat 
cliënten zo zelfstandig mogelijk hun 
leven weer kunnen oppakken. 

U herkent ons aan onze stijl: deze 
is helder, betrokken, deskundig en 
altijd vanuit een positieve insteek.

Werkwijze

We gaan uit van de kwaliteiten en 
mogelijkheden van mensen en rich
ten ons op het versterken van hun 
eigen kracht. We gebruiken daarbij 
de bewezen methodieken CRA en 
Herstelwerk. De omgeving van de 
cliënt wordt nauw betrokken bij  
het herstel. 

(Ex) cliënten zetten als ervaringsdes
kundige hun ervaring en expertise in 
om andere cliënten te ondersteunen 
en voorlichting te geven.

In de wijk

Wij willen in een vroeg stadium 
voorkomen dat iemand de grip op 
zijn leven verliest. Daarom zoeken 
we mensen op in de wijk en werken 
we nauw samen met wijk en zorg
teams. We geven voorlichting, advies 
en trainingen en leiden mensen 
indien nodig toe naar de juiste  
zorg, meestal binnen, maar soms 
buiten IrisZorg. 

Onze hulpverleners in de wijk  
begeleiden ook mensen voor  
wie zelfstandig wonen nog niet 
mogelijk is. 

Behandeling van een 
verslaving

Mensen met vragen of (dreigende) 
problemen door alcohol, drugs, 
gokken, gamen of social media 
kunnen bij ons terecht voor advies 
of een behandeling. Soms zijn een 
paar gesprekken voldoende om 
het leven weer op orde te krijgen, 
soms is een langer traject bij één 
van onze poliklinieken nodig.  
Een korte opname in één van onze 
klinieken kan onderdeel zijn van  
de behandeling. Het doel van de 
behandeling is dat mensen leren 
dat er alternatieven zijn voor alco
hol en drugs waarmee ze in korte 
tijd verbeteringen in hun leven 
kunnen realiseren. 

Werk 

Daginvulling of werk is een vast 
onderdeel van elk zorgplan. We 
richten ons op arbeidsactivering 
en arbeidstoeleiding zodat mensen 
ritme, structuur en waardering 
krijgen en (zo mogelijk) terecht 
komen in het reguliere arbeids
proces. Cliënten kunnen bij IrisZorg 
werken in de groenvoorziening, 
dienstverlening, transport, productie 
en multimedia.

IrisZorg biedt een vangnet voor volwassenen 
en jongeren met complexe problemen die de 
grip op hun leven kwijt raken. Vaak kampen 
ze met een verslaving, zitten in een sociaal 
isolement en hebben psychische problemen. 

Opvang 

Mensen die (acuut) dak of thuis
loos zijn kunnen terecht bij de  
Dag en Nachtopvang of de Crisis
opvang. Daarbij is de inzet altijd 
om mensen snel door te laten 
stromen naar eigen huisvesting, 
waar nodig met begeleiding. 

Woonbegeleiding

Mensen die het (tijdelijk) niet zelf
standig redden, krijgen woonbe
geleiding thuis of op één van onze 
woonlocaties. De begeleiding vari
eert van een paar uur per week tot 
24 uur per dag voor cliënten met 
langdurige complexe problemen.

Wout:  
 “Ik raakte werkloos,  

kon de huur niet meer betalen  
en werd bijna mijn huis uitgezet.  

Ik kwam via de woningbouw
vereniging bij IrisZorg terecht.  

Mijn begeleider komt nu twee keer  
per week langs en dan bespreken  

we de dingen waar ik  
tegenaan loop.”

Lucy:  
 “Ik heb een drukke baan  

met veel stress en merkte dat  
ik steeds meer ging drinken. Toen  

mijn werkgever me op het matje riep 
omdat ik niet goed functioneerde,  
ben ik naar de huisarts gegaan die  

me heeft doorverwezen naar  
IrisZorg. Ik heb geleerd dat  

er alternatieven zijn  
voor alcohol.”


