
Rentree

Omdat thuiskomen 
niet altijd vanzelf gaat.



Zonder huis, inkomen en/of daginvulling een nieuw leven starten. 

Dat valt niet altijd mee. Daarom begeleiden medewerkers van 

Rentree cliënten met meervoudige problematiek op diverse 

leefgebieden bij hun terugkomst in de maatschappij. Via een op 

maat gesneden zorgtraject leren zij zelfstandig te functioneren. 

Wat doet Rentree
Met een integraal hulpverleningsaanbod ondersteunt en begeleidt Rentree 
ex-gedetineerden, veelal met een meervoudige problematiek, naar een nieuwe 
plek in de maatschappij. 

Visie
Rentree werkt vanuit een holistische visie en is van mening dat alleen door 
het gelijktijdig aanpakken van alle levensgebieden cliënten tot groei kunnen 
komen. Er wordt dan ook gewerkt vanuit het accepteren van beperkingen en 
het versterken van de mogelijkheden. Binnen de kaders en mogelijkheden 
van Rentree staat de vraag van de cliënt centraal en wordt de hulp daar op 
aangepast. Rentree vervult een intermediaire functie tussen de cliënt en 
tweedelijns specialisaties door het behartigen van de cliëntbelangen in dit 
traject. 

Kenmerken aanpak Rentree
•	 De	begeleiders	van	Rentree	vinden	aansluiting	in	taal,	socialisatie	en	brengen	

vanuit een steunende en vraaggerichte houding het gewenste maatschappelijk 
herstel tot stand;

•	 De	houding	van	de	begeleiders	is	open	en	niet	veroordelend;		
•	 De	behoeften	van	de	cliënt	staan	centraal;
•	 Afhankelijk	van	het	afgesproken	maatwerktraject	krijgt	iedere	cliënt	een	eigen	
 begeleidingsteam;
•	 Doelstellingen	worden	geformuleerd	met	betrekking	op	leefgebieden	zoals	
	 huisvesting,	zingeving	en	financiën;	
•	 Trajecten	worden	op	integrale	wijze	aangeboden.



Trajectmanagement: 
Bij aanvang van het integraal traject 
bij Rentree krijgt de cliënt een traject-
manager	toegewezen.	
De	trajectmanager	stelt	samen	met	
de cliënt een trajectplan op en bewaakt 
de voortgang daarvan. Hij is de spin 
in het web en aanspreekpunt voor 
interne	en	externe	collega’s	die	zich	
bezighouden	met	de	cliënt.	

Woonbegeleiding: 
Rentree biedt een compleet traject van 
woonbegeleiding waarin cliënten in 
verschillende fasen worden begeleid 
naar	een	zo	zelfstandig	mogelijke	
woonsituatie. Via intensieve, integrale 
en vraaggerichte begeleiding leert de 
cliënt	wat	nodig	is	om	zelfstandig	te	
kunnen	wonen	en	functioneren	in	zijn	
eigen sociale omgeving. 

Dagbesteding: 
Via dagbesteding worden cliënten 
begeleid en geactiveerd met als 
doel weer structuur in hun leven te 
krijgen	en	zo	een	basis	te	leggen	
voor verdere groei en re-integratie 

in het maatschappelijk leven. Het 
dagbestedingsprogramma van Rentree 
biedt verschillende activiteiten, variërend 
van sport en het trainen van sociale 
vaardigheden tot klussen en tuinieren. 
Deze	activiteiten	kunnen	naar	gelang	de	
interesses en behoeften van de cliënt 
worden	ingezet.	

Re-integratie: 
Het re-integratietraject van Rentree is 
erop gericht cliënten te begeleiden en 
te ondersteunen bij het verkrijgen van 
duurzame	arbeid	en/of	scholing.	Doel	is	
om	hiermee	financiële	onafhankelijkheid	
te realiseren als basis voor een nieuw 
bestaan. 

Aanmelding
Cliënten die passen binnen de doelgroep 
van	Rentree	kunnen	door	de	verwijzende	
instantie worden aangemeld voor een 
intake. Om te bepalen of de cliënt binnen 
het traject van Rentree kan instromen, 
hanteert Rentree i.o.m. de gemeente 
Eindhoven het uitgangspunt van regio-
binding.

Hulpverleningsaanbod Rentree



www.sintannaklooster.nl

Rentree	is	onderdeel	van	Sint	Annaklooster,	een	brede	zorginstelling	in	Eindhoven	
en	Helmond.	Met	een	op	maat	gesneden	aanbod	van	zorg-	en	dienstverlening	wil	
Sint	Annaklooster	mensen	in	moeilijke	situaties	ondersteunen	en	begeleiden.	

Rentree
Sint	Annaklooster
Bezoekadres	 Aalsterweg	285d,	5644	RE	Eindhoven
Postadres	 	 Postbus	1181,	5602	BD	Eindhoven

T	040	294	54	20	of	040	294	54	00
F	040	294	54	01

Budgetbeheer
Een cliënt die bij Rentree in het traject komt, huurt 
een kamer via Rentree. Om aan de huur te kunnen 
voldoen, valt een cliënt onder budgetbeheer bij 
Rentree.	De	cliënt	wordt	door	de	trajectmanager	
geholpen met het aanvragen van een uitkering. 
Rentree regelt dat de huur betaald wordt, het gas, 
water en licht, radio en tv en de cliënt ontvangt 
wekelijks leefgeld.

Contact
Met betrekking tot vragen over aanmeldingen in 
het algemeen kunt u naar Rentree bellen tijdens 
de	telefonische	spreekuren.	Deze	zijn	op	maandag	
tussen	10.30	uur	en	12.00	uur	en	op	donderdag	
tussen	9.30	uur	en	11.00	uur.	Voor	vragen	over	
aanmeldingen kunt u ons ook een e-mail sturen: 
aanmeldingrentree@sintannaklooster.nl. 


