BBL’er worden?
Maak kennis met onze divisies!
Wil je overstappen naar de zorg óf een nieuwe stap zetten
in jouw zorg-carrière? Dan is dit je kans!
Als je 18 jaar of ouder bent, kun je bij Amarant terecht
voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
Amarant biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking
in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve
specialistische behandeling op onze locaties. Amarant is onderverdeeld in 5 zorgdivisies,
met ieder een eigen cliëntengroep en zorgklimaat.
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De divisies en mogelijkheden
Op dit moment hebben we mogelijkheden binnen: Sociaal
Domein, Specialistische Zorg, Intensieve Ondersteuning en
Wonen in de Wijk.

Sociaal Domein

Deze divisie ondersteunt cliënten in de wijk bij het zo zelfstandig mogelijk meedoen in de
maatschappij. De divisie Sociaal Domein bestaat uit vier onderdelen: Ambulant, Werk en
dagbesteding, hersenletsel (NAH) en autisme.
Ambulant
• Begeleid Zelfstandig Wonen voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking.
• Werken in de Wijk (met name LVB-complex en Opmaat Brabant).
Werk en dagbesteding
Bij Werk en dagbesteding bieden we onze cliënten een passende daginvulling. Dat varieert van
beschermde en beschutte dagbesteding tot en met de toeleiding naar een betaalde baan.
Amarant heeft meer dan 100 verschillende locaties waar je terecht kunt. Van zorgboerderij tot
horeca. En van winkel tot werkplaats.
Hersenletsel
Amarant zet zich in voor mensen met hersenletsel of een lichamelijke beperking. Ook
ondersteunen we de naasten. We helpen de cliënt en het netwerk met het omgaan met
de veranderingen en beperking. En ondersteunen bij
(zelfstandig) wonen en een passende dagbesteding.
Autisme
Bij Amarant kunnen normaal- en hoogbegaafde
mensen met autisme terecht voor begeleiding en
wonen. We helpen bij het ontwikkelen van sociale en
communicatieve vaardigheden en ondersteunen bij
leren en werken. Ook bieden we hulp en begeleiding aan
ouders en naasten.

Specialistische Zorg

Deze divisie richt zich op de multidisciplinaire zorg aan cliënten met een verstandelijke
beperking en andere bijkomende medische en gedragsproblemen. In de divisie bieden
we zorg aan de meest complexe cliënten binnen de doelgroepen generiek, ernstig
meervoudig beperkt, geriatrie en complex. De zorg is integraal en bevat dus zowel
wonen, behandeling, werk en/of dagbesteding en
recreatie. Dit bieden we aan op onze 3 zorgterreinen:
• Locatie Daniël de Brouwerpark (Tilburg)
• Locatie ’t Hooge Veer (Tilburg)
• Locatie de Leijakker (Rijsbergen)

Intensieve Ondersteuning

De divisie Intensieve Ondersteuning biedt top(klinische) zorg en richt zich op geestelijke
gezondheidszorg met intensieve ondersteuning Het betreft cliënten met een lichte tot
matige verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek, wat
leidt tot (zeer) ernstig ontwrichtend gedrag. Onder deze divisie vallen:
• Klinische voorzieningen voor intensieve ondersteuning
• FACT
• Kortdurende interventies
• Therapeutisch centrum
• Leren, werken en recreëren

Wonen in de Wijk

De divisie Wonen in de Wijk biedt een prettige woonomgeving voor volwassenen met een
beperking, midden in de samenleving. Onze voorzieningen zijn te vinden in heel NoordBrabant, waarbij de meeste in en rondom Tilburg en Breda. We begeleiden cliënten bij het
zo zelfstandig mogelijk zelfstandig wonen, werken en deelnemen aan de maatschappij. Zo
normaal waar mogelijk en alleen bijzonder als het moet. Daarbij werken we samen met
het netwerk van de cliënt en is er veel aandacht voor medezeggenschap. Persoonlijke
begeleiding en menselijk contact staan voorop. Bij sommige voorzieningen is er sprake van
specifieke begeleidingsbehoefte, voorkomend uit psychische of sociale problematieken.
Hierin werken we samen met ketenpartners en gemeentelijke instanties.

