
Ik en Jan Arends,
m’n zelfzorghelper

Ambulante Forensische Behandeling
Informatie voor verwijzers

Introductie Jan Arends

Jan Arends biedt ambulante (forensische) begeleiding, 
ambulante forensische behandeling, training en opvang 
aan jongeren en volwassenen. Dit zijn meestal mensen met 
een psychische, psychiatrische, verstandelijke en/of sociale 
beperking, een detentieverleden, een (ex)verslaving of een 
combinatie van factoren. Jan Arends sluit niemand uit. Voor 
ons is elke persoon een mens als ieder ander, iemand die 
gewoon mee kan doen in de maatschappij. Dat is waar we 
naartoe werken bij Jan Arends.

In de ambulante forensische zorg van Jan Arends vormt het 
voorkomen van recidive de kern. We doen er alles aan 
om de zelfredzaamheid en de zelfcontrole van de cliënt te 
vergroten en versterken. Factoren die maken dat iemand niet 
terugvalt in crimineel gedrag c.q. delictgedrag. Jan Arends 
doet dit door cliënten te behandelen én te begeleiden, 
zodat zij weer kunnen meedoen in de samenleving. Jan 
Arends biedt bovendien mogelijkheden tot beschermd 
wonen als eerste opstap naar een nieuw zelfredzaam 
leven. Begeleiding, behandeling en beschermd wonen 
doen wij dus vanuit één organisatie, waardoor we snel en 
effi ciënt kunnen schakelen.

In deze fl yer vindt u informatie over onze ambulante 
forensische behandeling.
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Aanmelden & contact

Bij Jan Arends is een snelle start van 
de behandeling bijna altijd mogelijk.

Forensische Ambulante Behandeling

Bij ambulante forensische behandeling wordt de cliënt 
verplicht behandeld op grond van een strafrechtelijke titel. 
Bij Jan Arends kan de cliënt dan snel en in principe zonder 
wachtlijst terecht voor zowel individuele gesprekstherapie 
als groepstherapie al dan niet ondersteund met medicatie. 
Wij werken ook outreachend: Als het nodig is, komt onze 
behandelaar bij de cliënt thuis. De gesprekken zijn altijd 
te combineren met digitale zorg, zodat de cliënt op elk 
gewenst moment aan herstel kan werken.

Welke behandelingen?

Doel is steeds het risico verkleinen dat de cliënt opnieuw 
met justitie in aanraking komt en terugvalt in delictgedrag. 
De behandelaar van Jan Arends werkt daarom samen met 
de cliënt aan de relevante problematiek, zodat de cliënt 
weer kan functioneren in de maatschappij. Samen met 
de behandelaar ontwikkelt de cliënt handvatten om zich 
staande te houden. Tegelijkertijd werken ze samen aan 
de factoren die het delictgedrag van de cliënt (deels) 
veroorzaken of in stand houden. Als het nodig is, betrekt 
de behandelaar ook de sociale omgeving van de cliënt 
bij de behandeling en probeert die invloed positief aan te 
wenden.


