
Ambulant Centrum Haarlem biedt forensische 
en intensieve psychiatrische zorg in de gebieden 
Haarlem-Kennemerland, Zaanstreek en Waterland. 
Het Ambulant Centrum bestaat uit de Forensische 
Polikliniek en het Forensisch FACT-team. In het 
Ambulant Centrum zijn ook de GGZ Reclassering en de 
Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) van Fivoor 
gevestigd. Dit zorgt voor een optimale samenwerking 
en korte lijnen tussen de verschillende hulpverleners. 
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geboden wordt op het gebied van sociaal 

maatschappelijke problematiek. Door deze 

problemen tegelijkertijd aan te pakken, wordt 

de kans kleiner dat de cliënt (opnieuw) in 

aanraking komt met politie en/of justitie.

Waarom een individuele aanpak?

Wij bieden vraag- en herstelondersteunende 

zorg, indien noodzakelijk langdurig ambulant, 

met als doel het forensisch risico te verminderen. 

Dit doen wij onder andere door aan te sluiten 

op de individuele behoeftes van de cliënt. 

De kans op herstel is namelijk veel groter als 

iemand zelf invloed heeft op de behandeling 

en zelf mede de doelen bepaalt. Samen 

onderzoeken we hoe het komt dat iemand 

door zijn gedrag in de problemen raakt of is 

geraakt en we bepalen samen het plan om dat 

te voorkomen. Hulp op levensgebieden als 

werk en opleiding, huisvesting en financiën 

horen daar ook bij. 

Fivoor staat voor forensische psychiatrie, 

intensieve zorg en reclassering. Onze cliënten 

kampen vaak met een combinatie van 

psychiatrische problemen, een verslaving, 

verstandelijke beperking en problemen op 

andere levensgebieden als wonen, werk en 

financiën. Vaak is er ook sprake van agressie 

en (huiselijk) geweld. Veelal hebben deze 

problemen er tevens aan bijgedragen dat onze 

cliënten in aanraking zijn gekomen met politie 

en justitie.  

 

Wat is onze visie? 

Het Ambulant Centrum Haarlem biedt  

herstelondersteunende zorg aan mensen vanaf 

15 jaar waarbij er een (dreigend) forensisch 

risico aanwezig is. Het doel is om de cliënt 

(beter) te leren omgaan met zijn/haar klachten, 

probleemgedrag en problemen op diverse 

levensgebieden, waardoor de cliënt zo 

zelfstandig mogelijk kan functioneren in de 

maatschappij. In de behandeling worden de 

principes van de bemoeizorg (‘invoegen, 

meedeinen en ombuigen’) gebruikt, waarbij 

het contact met de cliënt, de forensische 

kaders en het behandelplan leidend zijn. Dit 

betekent dat er naast zorg voor psychische en/

of verslavingsproblemen, ook ondersteuning 

Meer weten over Ambulant  

Centrum Haarlem?   

Kijk op onze website www.fivoor.nl 
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