
Ambulant Centrum Leiden is onderdeel van de 
forensische poli’s van Fivoor binnen regio Den 
Haag. Wij behandelen mensen die voor zichzelf, 
voor anderen om hen heen of  voor de samenleving 
een gevaar vormen. Binnen de behandeling kijken 
we naar de individuele behoeftes van de cliënt.  
Veiligheid, herstel en autonomie zijn hierbij belangrijke 
uitgangspunten. Op de achterzijde staat onze visie en 
methodiek beschreven. 
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geraakt en bepalen samen het plan om dat te 

voorkomen. Hulp op levensgebieden als werk 

en opleiding, huisvesting en financiën horen 

daar ook bij. 

Hoe bieden wij zorg? 

Het team biedt ambulante zorg volgens de 

FACT methodiek. In de behandeling gaat het 

team op zoek naar de belangrijkste drijfveren 

voor verandering van het gedrag. Binnen de 

behandeling hebben we de volgende doelen:

•	 Psychiatrische	en/of		 	 	

     verslavingsproblematiek behandelen;

•	 Vermindering	van	recidive;

•	 Terugval	voorkomen;

•	 Sociale	relaties	verbeteren	en	versterken;

•	 De	cliënt	ondersteunen	op	alle		 	

 leefgebieden;

•	 De	cliënt	(weer)	deel	uit	laten	maken		 

      van de maatschappij;

•	 De	cliënt	(laten)	begeleiden	richting		 	

	 passende	scholing	en/of	arbeid;

•	 De	cliënt	te	(laten)	ondersteunen	met		

 wonen en financiën;

•	 Vinden	van	passend	zorgaanbod.

Wat is onze visie?

Het Ambulant Centrum Leiden biedt herstel- 

ondersteunende zorg aan mensen vanaf 

18	jaar	waarbij	er	een	(dreigend)	forensisch	

risico aanwezig is. Wij geloven dat iedereen 

recht heeft op goede zorg, in de kracht 

van mensen en in een nieuwe kans. In de 

behandeling worden de principes van de 

bemoeizorg	(‘invoegen,	meedeinen	en	

ombuigen’)	gebruikt,	waarbij	het	contact	de	

cliënt, de forensische kaders en het integrale 

behandelplan leidend zijn. Dit betekent 

dat	er	naast	zorg	voor	psychische	en/of	

verslavingsproblemen, ook ondersteuning 

geboden wordt op het gebied van sociaal 

maatschappelijke problematiek.

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 

Vraag ook naar de informatie

over het FACT team Leiden en het 

behandelaanbod Leiden
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