Informatie voor cliënten

Forensisch FACT
Het Forensisch FACT-team maakt deel uit van De Omslag,
de forensische polikliniek van De Woenselse Poort.

FORENSISCH FACT
DE WOENSELSE POORT
Ambulante behandeling en begeleiding
U bent aangemeld bij Forensisch FACT De Woenselse Poort. In deze folder willen wij u graag uitleggen
wat Forensisch FACT inhoudt en voor u kan betekenen. Ook leest u op welke manier de behandeling en
begeleiding ingevuld wordt.
WAT IS FORENSISCH FACT?
De naam Forensisch FACT is afgeleid van ‘Forensisch Flexible Assertive Community Treatment’. Dit is een
aanpak die uitgaat van één team van hulpverleners. Zij werken samen op het gebied van behandeling, begeleiding, rehabilitatie en hulp bij herstel. Een ander kenmerk van Forensisch FACT is dat u zoveel mogelijk in
uw eigen omgeving ondersteund wordt. Dus op de plek waar u woont, in uw eigen wijk.
U krijgt één vaste hulpverlener toegewezen, maar als het nodig is worden meer leden van het Forensisch
FACT-team ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij een crisis of dreigende terugval. Het Forensisch FACT heeft in
2018 voor de tweede keer het keurmerk CCAF behaald voor het leveren van optimale zorg.
VOOR WIE?
De reclassering of een hulpverleningsinstelling heeft u aangemeld voor het Forensisch FACT. U bent in
aanraking gekomen met justitie en u heeft psychiatrische problemen. Daarnaast kunt u ondersteuning
krijgen bij problemen op meerdere levensgebieden.

DOEL
De hulp van het Forensisch FACT is bedoeld om het risico op terugval in delictgedrag te verminderen. Om dit
zo goed mogelijk te kunnen doen, overleggen wij regelmatig met de reclassering.
We streven ernaar om de behandeling binnen een bepaalde tijd af te ronden. Voor sommige cliënten geldt de
termijn van de justitiële maatregel. Voor cliënten op vrijwillige basis gaan we uit van één jaar.
Heeft u daarna toch nog behandeling of begeleiding nodig, dan kunnen we doorverwijzen naar reguliere zorg,
of we bekijken of de hulp door het Forensisch FACT verlengd kan worden.
HET TEAM
Het Forensisch FACT bestaat uit verschillende hulpverleners. Hieronder geven we aan wie dit zijn en op welke
manier u met ze te maken kunt krijgen.
•

Psychiater: bepaalt of, en zo ja welke, medicatie nodig is; doet psychiatrische beoordelingen;

•

GZ-psycholoog: houdt zich bezig met therapie en gesprekken die gericht zijn op gedragsveranderingen;

•

Casemanagers: begeleiden bij psychische en praktische problemen in het dagelijkse leven;

•

Sociaal juridisch dienstverlener: begeleidt u bij praktische problemen, zoals schulden, uitkeringen, maar
ook bij psychische problemen;

•

Trajectbegeleider: richt zich erop samen met u een geschikte invulling van de dag te vinden. Dit kan
betaald werk zijn, vrijwilligerswerk of een dagbestedingsproject;

•

Ervaringsdeskundige: dit is, zoals de naam al zegt, iemand die in een vergelijkbare situatie heeft gezeten
als u. Soms is het prettig om te praten met iemand die goed kan aanvoelen waar u mee zit. De ervaringsdeskundige luistert, kan zaken uitleggen en adviezen geven.

Elk teamlid heeft een specialisatie, onder andere op het gebied van financiën, relaties, of verpleegkundige
taken. Eén van de hulpverleners wordt uw vaste contactpersoon, deze organiseert aanvullende ondersteuning als het nodig is.
WERKWIJZE
Als cliënt bij het Forensisch FACT kunt u van verschillende hulpmogelijkheden gebruikmaken, zoals
(behandel)gesprekken, medicatie, begeleiding en ondersteuning bij praktische zaken. Er is aandacht voor
wonen, werken, leren, financiën, sociale contacten, relaties, vrije tijd, rehabilitatie en hulp bij herstel.
Het doel van rehabilitatie en hulp bij herstel is om (weer) zinvol in de samenleving mee te doen. Om dat voor
elkaar te krijgen, gaan we op zoek naar uw sterke kanten.

EIGEN OMGEVING
Gesprekken vinden plaats in uw eigen omgeving of bij De Omslag. Gemiddeld heeft u één keer per week
contact met iemand van het Forensisch FACT. Wanneer het minder goed met u gaat en meer hulp nodig is,
zullen we u vaker zien en spreken. Op deze manier kunt u toch in uw eigen omgeving blijven.
Als u door een (crisis)opname of detentie langere tijd van huis bent, blijft u contact houden met hulpverleners van het Forensisch FACT. Wanneer u langdurig in detentie verblijft (langer dan drie maanden), zijn we
verplicht u uit te schrijven.
GROEPSTRAINING
Sommige trainingen en behandelingen vinden plaats in een groep. Dit zijn bijvoorbeeld trainingen voor het
omgaan met emoties en agressie, verslaving en herstel.
SAMENWERKEN
Het Forensisch FACT werkt nauw samen met mensen die bij u betrokken zijn. Op de eerste plaats natuurlijk
uw partner, familie of vrienden. Maar ook de reclasseringswerker, werkgever, gemeente, wijkagent, buren
en woningcorporaties kunnen bij uw behandeling betrokken worden, voor zover dat in uw situatie van toepassing is.
KOSTEN
Indien u aangemeld bent door reclassering in het kader van een strafrechtelijke maatregel, dan wordt uw
behandeling betaald door justitie. Een vrijwillige behandeling valt onder de ziektenkostenverzekering, de
kosten van uw behandeling zullen door uw verzekeraar vergoed worden, waarbij u zelf eerst het eigen risico
betaalt.
STARTEN
Wanneer u bij het Forensisch FACT bent aangemeld, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
We nodigen u dan uit voor een intakegesprek met twee van onze teamleden, om te bekijken wat we voor u
kunnen betekenen. Na het intakegesprek wordt besloten of u in aanmerking komt voor hulp van het Forensisch FACT-team. Als dit het geval is, ontvangt u een uitnodiging van uw contactpersoon.
CONTACT
Het Forensisch FACT is telefonisch bereikbaar via het secretariaat van De Omslag: (040) 296 76 00.
U kunt bellen tijdens kantooruren, van 08.30 tot 16.30 uur. Eén van de medewerkers van het Forensisch FACT,
bij voorkeur uw vaste begeleider, neemt dan contact met u op.
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