
 

WV09 - ForFact 

  
  

  

  

 

Forensisch FACT Team  
  

De Waag heeft twee Forensische FACT Teams (ForFACT) die outreachende zorg leveren. 

Het is bedoeld voor cliënten die niet alleen een ernstige psychiatrische aandoening 

(EPA) hebben, maar ook een risico vormen voor de veiligheid van de samenleving en 

langdurende behandeling, begeleiding als onderdeel van de behandeling en toezicht 

nodig hebben.  

 

ForFACT  

Forensisch FACT staat voor Forensisch Flexibel 

Assertive Community Treatment, wat betekent 

dat een ambulant werkend multidisciplinair 

team alle zorg en behandeling levert aan 

forensisch psychiatrische cliënten daar waar 

ze wonen en werken en het dagelijkse leven 

moeten opbouwen. Cliënten worden op een 

assertieve, outreachende manier benaderd.  

 

Doelgroep  

ForFACT biedt intensieve outreachende 

ambulante zorg voor mensen met ernstig 

psychiatrische problematiek (inclusief 

middelenproblematiek en/of 

persoonlijkheidsproblematiek) bij wie 

daarnaast sprake is van een hoog risico op 

delictgedrag en/of recidive. De problematiek is 

veelal complex en langdurig, waarbij de cliënt 

onvoldoende in staat is om zijn 

gedragspatronen te doorbreken.  

De meeste cliënten hebben al een lange 

geschiedenis van hulpverlening, detenties en 

opnames. Tot nu toe is het niet gelukt om via 

reguliere of forensische hulpverlening de 

vicieuze cirkel te doorbreken en het delict-

/recidiverisico te verminderen. Cliënten 

kunnen in zowel een vrijwillig als justitieel  

kader worden aangemeld en behandeld. Dit 

kader kan gedurende de behandeling 

veranderen, de zorg kan dan gewoon 

gecontinueerd worden  

  

 Doel 

Het ForFACT-team onderzoekt samen met de 

cliënt wat er nodig is om meer stabiliteit te 

krijgen in het leven en de psychische 

gesteldheid van de cliënt en om de veiligheid 

te waarborgen. Het doel is enerzijds om 

gebruik te maken van de krachten van de 

cliënt en zijn omgeving en slechts zorg over te 

nemen als een cliënt het echt zelf niet kan. 

Hierbij ligt de focus op stabilisatie, empoweren 

en herstel. Anderzijds is het doel het 

waarborgen van de veiligheid. Dit gebeurt 

onder andere door aandacht voor 

crisispreventie en door inzicht te verschaffen 

in risico’s op terugval en criminogene 

risicofactoren (denk aan impulsiviteit, 

cognitieve vervormingen, het hebben van 

schulden en het ontbreken van werk en 

woonruimte).   

 

Aanpak   

Het behandelplan bestaat uit hersteldoelen, 

behandeldoelen, en bemoeizorgdoelen. De 

hersteldoelen worden bepaald door de cliënt 

zelf. De behandeldoelen die verband houden 

met het recidiverisico en de psychiatrische 

problematiek worden in samenspraak met de 

cliënt opgesteld, evenals de 

bemoeizorgdoelen. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de dynamische criminogene 

risicofactoren die uit de risicotaxatie komen, 

bijvoorbeeld antisocialiteit, impulsiviteit, of 

niet-steunend/gebrekkig sociaal netwerk. De 

bemoeizorgdoelen zijn veelal ook opgenomen 

in het crisis-preventie-actie-plan (CPAP) van 

de cliënt. Bemoeizorg behelst bijvoorbeeld 

overreding, dwang en drang, en het regelen 

van praktische zaken waar de cliënt zelf geen 

problemen in ziet. In het kader van bindende 

hulpverlening behoren assertieve maatregelen 

(zoals budgetbeheer) en juridische 

maatregelen (zoals bewindsvoering, RM) 

indien noodzakelijk tot de mogelijkheden. Het 

CPAP wordt bij aanvang samen met de cliënt 

gemaakt en wordt tijdens de behandeling 

bijgesteld (indien nodig).  
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Duur   

De duur van de behandeling is afhankelijk van 

de ernst van de problematiek. De zorg kan 

langdurig geboden worden en het team blijft, 

indien gewenst, ook na uitstroom enkele 

maanden op de achtergrond aanwezig. Zodra 

het risico op delicten is geminimaliseerd, kan 

een cliënt door- of uitstromen.  

  

Verwijzing   

Reclassering kan aanmelden via de IFZO en 

voor een vrijwillige verwijzing geldt dat deze 

door een huisarts moet worden gedaan.  

Erkenning  

De ForFACT teams zijn officieel erkend door 

de Stichting Centrum Certificering ACT en 

FACT (www.ccaf.nl).  

  

Contact  

Verwijzers kunnen cliënten telefonisch en per 

e-mail aanmelden.   

Regio Utrecht  

E-mail: forfactutrecht@dewaagnederland.nl 

Telefoon: 030-272 06 85  

Regio Amersfoort, Eemland, Noord-Oost  

Veluwe  

E-mail: 

forfactamersfoort@dewaagnederland.nl 

Telefoon: 033-448 44 88  

www.dewaagnederland.nl 

www.hoevenkliniek.nl  

www.deforensischezorgspecialisten.nl  

  

ForFACT is een samenwerkingsverband 

tussen de Waag en de Van der Hoeven Kliniek 

(TBS en KIB). Beide organisaties zijn 

onderdeel van De Forensische 

Zorgspecialisten.   

  

  

  

  

  

  


