
Het Ambulant Centrum Leiden werkt volgens de 
FACT methodiek. Het Forensisch FACT team is een 
multidisciplinair team en biedt verschillende soorten 
behandelingen. Er wordt samen met de cliënt gekeken 
welke behandeling het beste op de cliënt aansluit. 
De begeleiding/behandeling vindt op of buiten de 
forensische poli plaats. 
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van de hulpverlening. Er wordt nauw 

samengewerkt met ketenpartners zodat er 

goede herstelgerichte zorg geleverd kan 

worden. Dit om iemand (opnieuw) aansluiting 

te laten vinden in de maatschappij en de kans 

op recidive te verlagen/voorkomen.

Wat zijn de kernwaarden van het 

FACT team?

•	 Het	team	herkent	en	erkent	de	eigenheid		

 van de cliënt;

•	 Het	team	gaat	uit	van	de	eigen	kracht	van		

 de cliënt;

•	 Het	team	werkt	met	de	uitgangspunten		

 van Herstel Ondersteunende Zorg;

•	 Het	team	heeft	oog	voor	de	fasen	van		

 herstel;

•	 Het	team	heeft	aandacht	voor	het 

      tegengaan van stigmatisering;

•	 Het	team	durft	risico’s	te	nemen;

•	 Het	team	kent	een	hoopvolle	houding	en		

 gebruikt hoopvolle taal gericht op een  

 open en positief toekomstbeeld.

Welke cliënten behandelt het  

Forensisch FACT team?

De behandeling die het Ambulant Centrum 

Leiden aanbiedt wordt over het algemeen 

gegeven op locatie. Het kan echter zijn dat 

iemand niet in de gelegenheid is om naar de 

poli te komen (bijvoorbeeld door detentie 

of	opname)	of	dat	iemand	behoefte	heeft	

aan meer intensieve zorg. In dat geval wordt 

diegene bij het FACT team aangemeld. In de 

behandeling gaat het team op zoek naar de 

belangrijkste drijfveren voor verandering in het 

gedrag. Er is altijd sprake van psychiatrische 

problematiek. Daarbij is ook aandacht voor 

praktische zaken in het dagelijkse leven, zoals 

school, woonplek, werkplek, financiën, gezin 

en systeem. 

Hoe werkt het FACT team? 

Het Forensisch FACT team biedt laagdrempelige 

zorg aan, waarbij er zoveel mogelijk aansluiting 

wordt gezocht bij de	behoeftes	van	de	cliënt.	

In de behandeling gaat het team op zoek naar 

de belangrijkste drijfveren voor verandering 

in het gedrag, om zo de cliënt te motiveren 

voor behandeling en begeleiding. Iemand 

wordt actief opgezocht. Dit kan dus ook 

tijdens detentie zijn. Er is geen tijdslimiet 

Vraag ook naar de informatie

over het Ambulant Centrum Leiden en 

het behandelaanbod Leiden
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