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Fred is 20 jaar als hij wordt aangemeld bij een (F)ACT

en springt daarmee in op zijn grootste noden. Dat

LVB-team van De Borg. Hij is opgegroeid bij een

geeft bij hem enig vertrouwen. Het (F)ACT-team regelt

verslaafde moeder en heeft een verleden in de kinder-

een woning via de woningbouw, maar dat doet teveel

en jeugdpsychiatrie, de jeugdzorg en de verstandelijk

appèl op de zelfstandigheid van Fred en het mislukt.

gehandicaptenzorg. Vanwege diverse ernstige

Fred wordt opgenomen in een KVT (kort verblijf thuis).

incidenten heeft de VG-organisatie waarbij hij het laatst

Tijdens zijn verblijf in het KVT blijft het (F)ACT-team in

in zorg was, de zorgovereenkomst opgezegd en heeft

contact met zowel Fred als zijn begeleiders, die af en

Fred weer onderdak gezocht bij zijn moeder. Hier gaat

toe met hun handen in het haar zitten omdat Fred fors

het niet goed met hem. Hij gaat om met de verkeerde

ageert en regels niet accepteert. Na verloop van tijd

vrienden, gebruikt drugs, heeft geen dagbesteding en

komt Fred echter tot rust. Hij ziet in dat hij begeleiding

geen uitkering. Het (F)ACT-team gaat regelmatig bij

en zorg nodig heeft, maar hij wil niet meer in een

Fred langs en zoekt hem op op plekken waar hij veel

groep wonen. Uiteindelijk regelt het (F)ACT-team een

is, maar Fred wil geen hulp. Fred glijdt steeds verder

tweekamerwoning in het centrum van Zwolle voor hem,

af en op een gegeven moment is de situatie bij zijn

waar hij geen naaste buren heeft die hij overlast zou

moeder thuis niet langer houdbaar. Het besef breekt bij

kunnen bezorgen. Met een persoonsgebonden budget

hem door dat hij het alleen niet langer redt. Hij mist de

wordt woonbegeleiding geregeld. Het (F)ACT-team

praktische vaardigheden om zijn (financiële) zaken te

blijft hem twee tot drie keer per week bezoeken. Nu de

regelen en zet de deur voor het (F)ACT-team op een kier.

praktische zaken geregeld zijn, kan een start worden

Het (F)ACT-team regelt een ID-kaart en een uitkering

gemaakt met de behandeling.

Na zes jaar intensief te hebben
gewerkt aan de ontwikkeling en
implementatie van Forensisch
(F)ACT voor mensen met een licht
verstandelijke beperking (LVB)
(2011-2017) vertellen we in dit
magazine over de ervaringen van de
cliënten en medewerkers met deze
voor de gehandicaptenzorg nieuwe
vorm van zorg. Ook presenteren
we de resultaten van een uniek
meerjarenonderzoek naar de
werkzaamheid van (F)ACT LVB.
(F)ACT LVB-teams richten zich
op een complexe doelgroep die
voorheen onvoldoende werden
bereikt of niet de behandeling
kregen die zij nodig hadden.
Wij hopen van harte dat forensische
(F)ACT LVB zich de komende jaren

» DE DOELGROEP NEEMT IN OMVANG TOE,
DAT KOMT DOOR DE COMPLEXITEIT VAN
DE SAMENLEVING EN DOORDAT DE ZORG
STEEDS MEER UITGAAT VAN EIGEN REGIE.
MENSEN DIE JARENLANG NEGATIEVE
ERVARINGEN HEBBEN OPGEDAAN MET
HULPVERLENING, REAGEREN NOGAL
EENS AFWEREND OP HULPVERLENING.
(F)ACT-TEAMS PASSEN DAN BEMOEIZORG
TOE. ZE PROBEREN CONTACT TE MAKEN
EN MENSEN AAN ZICH TE BINDEN. «
Laura Neijmeijer, projectleider

blijft ontwikkelen en verspreiden
en een structureel onderdeel
wordt van de ketenzorg voor
mensen met een LVB en complexe
psychiatrische, gedrags- en/of
verslavingsproblematiek. Wij
blijven ons daarvoor krachtig

inzetten en hopen op steun van
beleidsmakers en financiers.

Jacques Martini,
voorzitter bestuur
Expertisecentrum De Borg
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FLEXIBLE
ACT: (F)ACT...
...staat voor Flexible Assertive
Community Treatment. Het
gaat om intensieve, ambulante
(bemoei)zorg vanuit een
multidisciplinair team. De
behandeling en begeleiding
vindt plaats in de samenleving,
dus bij de cliënt thuis, op zijn
werk of op straat. Kenmerkend
voor (F)ACT-teams is hun
laagdrempelige en proactieve
benadering. (F)ACT-teams
bieden continuïteit van zorg.
Dit houdt in dat zij hun cliënten
zo lang als nodig is behandelen
en begeleiden, ook als zij een
periode in een gevangenis of
een kliniek verblijven. Doordat
ze hun cliënten regelmatig zien,
is het mogelijk om crisissituaties
te zien aankomen en op tijd in te
grijpen. Behandeling is gericht
op het verminderen van de
symptomen en het leren omgaan
met de aandoening. (F)ACT heeft
als doel om het persoonlijk en
maatschappelijk functioneren
van mensen met complexe
problematiek te bevorderen en
terugval te voorkomen.
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(F)ACT: NIEUWE
VORM VAN ZORG
Ivan wordt sinds een half jaar ondersteund door een (F)ACT LVB-team van De Borg. Hij is door de
reclassering verwezen. Ivan heeft 3 jaar voorwaardelijk gekregen. Het gaat sinds de ondersteuning
van het (F)ACT-team een stuk beter met hem.

Ivan: “Vanuit het (F)ACT-team heb
ik met verschillende mensen contact.
Met de één heb ik gesprekken over
het verleden en de toekomst en
met een ander juist over praktische
zaken. Ik word twee keer per week
thuis bezocht, dat vind ik prettig.
Ik voel me hierdoor minder een
nummer en het team kan de situatie
beter inzien. Ik ben heel tevreden
over de hulp van het (F)ACT-team.
Belangrijk vind ik de praktische hulp
bij het organiseren van de chaos. Ik
vind het fijn dat het team niet te veel
druk uitoefent en mij de ruimte en
vertrouwen geeft en ze de afspraken
die we maken nakomen. Daarnaast
heb ik één keer per twee weken
contact met de reclassering. Soms
zijn er ook gezamenlijke afspraken.
Er is veel in mijn leven gebeurd. Ik
ben uit detentie gekomen en heb een
vriendin, een huis, een kind en werk.
Ik geef mijn leven nu een 9 tot 10!”
ACHTERGROND (F)ACT

Assertive Community Treatment
(ACT) en Flexible Assertive
Community Treatment ((F)ACT)
zijn voor de verstandelijk
gehandicaptenzorg nieuwe vormen
van zorg. Assertive Community
Treatment is in de GGZ ontwikkeld

voor cliënten met ernstige en
langdurende psychiatrische
problematiek en was bedoeld om
de kloof tussen de hoog intensieve
klinische zorg en de laag intensieve
en regionaal georiënteerde ambulante
zorg van weleer te overbruggen. ACTteams bieden ambulante, intensieve
en langdurende begeleiding en
behandeling aan cliënten die vaak
al een lange voorgeschiedenis
in de hulpverlening hebben
en herhaaldelijk (gedwongen)
opgenomen zijn geweest. Vanwege
hun ziektebeeld, maar ook vanwege
hun negatieve ervaringen met de
zorg in het verleden, staan zij niet
altijd open voor zorg en ‘bemoeienis’
vanuit de hulpverlening. Hun
motivatie en compliance laat te
wensen over, en sommigen zijn
ronduit zorgmijdend. In Nederland
is er ook een variant ontwikkeld
waarbij cliënten die al wat stabieler
zijn door één teamlid worden
begeleid, met op de achtergrond een
multidisciplinair team. Als het nodig
is wordt opgeschaald naar ACT. Deze
variant heet Functie ACT, of (F)ACT.
In Nederland en in het buitenland
wordt het (F)ACT model de laatste
jaren in toenemende mate toegepast

» WAAR DE REGULIERE
ZORG VASTLOOPT,
DAAR BEGINNEN WIJ «
Teamleider (F)ACT LVB-team

in andere sectoren, zoals de jeugd
zorg, de forensische zorg en de
verstandelijk gehandicaptenzorg.
KENMERKEN (F)ACT

Kenmerkend voor (F)ACT is dat er
integrale zorg wordt geboden vanuit
een multidisciplinair team bestaande
uit onder andere een psychiater,
psycholoog, (sociaal psychiatrisch)
verpleegkundigen, maatschappelijk
werker, ervaringswerker en een
trajectbegeleider. Zij bieden zorg op
alle levensgebieden. Samen zijn zij
verantwoordelijk voor de coördinatie
en uitvoering van de zorg en er wordt
gewerkt met een gedeelde caseload.
De zorg wordt geboden op de plek
waar de cliënt zich bevindt: thuis,
op straat, in een opvangvoorziening
of - in geval van een tijdelijke
(her)opname - in een kliniek
(outreachend). De zorg sluit aan op
datgene wat de cliënt (praktisch)
nodig heeft en wordt geboden zolang
als dat nodig is (continuïteit).
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» BIJ IEDERE CLIËNT IS
HET WEER EEN KWESTIE
VAN FINETUNING
EN VAN HET VINDEN
VAN EEN BALANS
TUSSEN INGRIJPEN
(BEMOEIZORG) EN
DE TOUWTJES LATEN
VIEREN (EIGEN REGIE) «
6

ERVARING MEDEWERKERS
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HET SUCCES
VAN (F)ACT LVB
Willem, casemanager en Otto, teamleider, zijn verbonden aan een (F)ACT-LVB-team van De Borg. Het team
is in 2012 gestart. Het werd steeds duidelijker dat in de ambulante forensische zorg, cliënten met een LVB
een grote doelgroep vormden. Het betreft een doelgroep die moeilijk in zorg te houden was. Ook andere
voorzieningen, zoals woonvoorzieningen, hadden moeite om deze cliënten in zorg te houden.

IMPLEMENTATIE

Het team is gestart met drie teamleden
en is gestaag gegroeid. Inmiddels
bestaat het team uit negen teamleden.
De implementatie van (F)ACT LVB
is goed verlopen. “We voelen ons
voldoende gefaciliteerd door de
organisatie. Ons team bestaat uit een
goede mix van persoonlijkheden
en deskundigen. We dragen de last
samen en we hebben oog voor elkaars
veiligheid. Praktisch gezien is het ook
goed geregeld. We beschikken over
Ipads en E-bikes om ons werk goed te
kunnen doen. De implementatie is,
ondanks een lastige periode waarbij
we financieel in zwaar weer zaten,
goed verlopen.”

eens ‘gedoe’ met zich mee. Praktische
zaken zoals huisvesting en uitkering
zijn niet altijd geregeld. Mensen
worden op straat gezet en (F)ACT
mag het oplossen.”
SAMENWERKING

“We hebben actief geïnvesteerd in
samenwerking en daardoor gaat de
samenwerking met externe partijen,
zoals reclassering, veiligheidshuis,
wijkagenten en PI’s, goed. Ook werken
we nauw samen met buurtteams
waaruit we regelmatig verwijzingen
krijgen. Er is nu voldoende
bekendheid maar het is wel van
belang om te blijven investeren in PR
gezien de bewegingen in het veld.”

FINANCIERING

EFFECTIVITEIT VAN ZORG

Een belemmerende factor voor
het bieden van optimale zorg
is de financiering. “We worden
overwegend DB(B)C gefinancierd
maar hebben ook enkele WLZcliënten. Cliënten die voorheen
gemakkelijk VG zorg kregen, krijgen
dat nu niet meer. De indicaties zijn
aangescherpt. Ondersteuning bij
wonen is daardoor lastig geworden.
Ook cliënten die net uit de kliniek
of detentie komen brengen nogal

“Ons team heeft een belangrijke
toegevoegde waarde. LVB-cliënten
vallen vaak tussen wal en schip,
helemaal als ze ook nog eens
forensisch zijn. Er is een lange adem
nodig om enige vooruitgang te
boeken. Hulpverleningstrajecten die
er in het verleden waren, werden vaak
voortijdig afgebroken. We maken
het verschil doordat we ‘erbij’ zijn op
cruciale momenten. Daardoor kunnen
persoonlijke en psychiatrische

crisissituaties en delicten voorkomen
worden. Er is wel veel variatie binnen
de caseload, van zeer zorg mijdend en
risicovol tot cliënten die wekelijks op
kantoor komen voor een afspraak.
Bij iedere cliënt is het weer een kwestie
van finetuning en van het vinden
van een balans tussen ingrijpen
(bemoeizorg) en de touwtjes laten
vieren (eigen regie).”
SUCCES VAN (F)ACT

Het succes van (F)ACT kan aan
verschillende factoren worden
toegeschreven. Vooral het binden van
cliënten is van belang. “We stoppen
niet, we blijven proberen hulp te
bieden. We rijden langs, doen een
briefje in de deur of maken op straat
een praatje. We blijven in beeld en
we blijven doorzetten. We hebben
een hele lange adem. We kunnen
de cliënten ‘dragen’ dankzij de
gedeelde caseload. Ook het ‘kunnen
doorpakken’ draagt bij aan de
resultaten, bijvoorbeeld in de vorm
van het aanvragen van een RM of het
inschakelen van de reclassering. Het
feit dat we praktische zorg bieden op
alle levensgebieden en meegaan naar
loketten en instanties verklaart ook
een belangrijk deel van het succes.”
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STARTEN MET
(F)ACT LVB IS
EEN KEUZE OP
STRATEGISCH
NIVEAU
Bij (F)ACT wordt niet vanuit de organisatorische
kaders of vanuit een zorgprogrammastructuur
gedacht, maar primair vanuit de behoeftes van
de cliënt zelf. De doelgroep is heel complex
en heeft in het verleden niet of onvoldoende
geprofiteerd van het reguliere zorgaanbod.
(F)ACT LVB is een specialistische en dure vorm
van zorg die gepositioneerd moet worden in
de derde lijn. Passende financiering vanuit
verschillende bronnen is een belangrijke
factor voor succes, evenals een ervaren en
gedreven project-/teamleider en deskundig
personeel dat affiniteit heeft met de doelgroep
en out of the box kan denken en handelen.
Om goede en veilige zorg te kunnen bieden
is goede inbedding in de interne en externe
zorgketen een randvoorwaarde. Een (F)ACTteam kan alleen zijn werk doen wanneer het
terug kan vallen op klinische capaciteit indien
dat nodig is. Om startende (F)ACT LVB-teams
te ondersteunen is een modelbeschrijving en
een implementatiehandreiking ontwikkeld.
Waar in de modelbeschrijving de inhoud en
vormgeving van (F)ACT centraal staat (het
wat), ligt in de implementatiehandreiking de
focus op de wijze waarop (F)ACT het beste
geïmplementeerd kan worden, oftewel het hoe.
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Voor de oprichting van een (F)ACT LVBteam heb je te maken met bevorderende
en belemmerende factoren. Als je
hiermee van tevoren rekening houdt
dan is de kans op succes groter.
FACTOREN DIE BIJDRAGEN AAN
GOEDE IMPLEMENTATIE ZIJN:

WAT HEB
JE NODIG
VOOR DE
OPRICHTING
VAN EEN
(F)ACT-TEAM?

1

Draagvlak op alle niveaus van de
organisatie.

2

Meervoudige financiering
(WZV, WLZ, Justitie, WMO).

3

Een goede, ervaren teamleider en
vakbekwame, gedreven medewerkers.

4

Beschikbaarheid van faciliteiten
(telefonie, ICT, adequate
registratiesystemen).

5

Een lerende cultuur waarin ruimte is
voor ontwikkeling, experimenteren en
professionalisering.

6

Goede samenwerking met de interne
en externe keten; zo mogelijk integrale
aansturing ambulante en klinische zorg.

7

Externe oriëntatie; willen leren van
good practices van andere organisaties.
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WAAR
STAAN
WE
NU?

Op dit moment beschikken de Borginstellingen over een
tiental (F)ACT LVB-teams die verspreid zijn over het
gehele land. Dit aantal zal de komende jaren toenemen.
Een aantal teams heeft een specifieke forensische focus;
zij richten zich expliciet op LVB-cliënten met risicovol
gedrag. Deze teams hanteren een brede definitie van
‘forensisch’ waarbij niet de strafrechtelijke titel maar
het risicovol gedrag bepalend is voor toelating tot
het team. Andere teams hebben een bredere focus en
richten zich op zowel cliënten met internaliserende
als externaliserende problematiek/risicovol gedrag.
Het aandeel cliënten met een strafrechtelijke
titel varieert per team en is afhankelijk van de
productieafspraken met Justitie.
CERTIFICERING

Verschillende teams zijn inmiddels gecertificeerd door
de Stichting Certificering ACT en (F)ACT-teams (CCAF);
zij zijn dus volgens externe auditoren voldoende getrouw
aan het (F)ACT-model. Ook de andere teams bereiden
zich voor op certificering.

OVERZICHT (F)ACT LVB-TEAMS EXPERTISECENTRUM DE BORG

In totaal zijn er ongeveer 600 mensen in zorg bij de vier verschillende instellingen. (mei 2017)
Omvang
caseload

Strafr. titel

Certific. In

Stad Zwolle e.o.

73

15%

2013, 2017

FOR(F)ACT LVB

Zutphen/Deventer/ Almelo

76

50%

2016

FOR(F)ACT LVB

Twente

28

64%

-

FOR(F)ACT LVB

Stad Utrecht

100

60%

2015

FOR(F)ACT

Regio Woerden/ Gouda

43

44%

-

ACT LVB

Stad Utrecht

69

18%

-

(F)ACT LVB

Utrecht

120

-

-

Ipse de Bruggen/Middenweg

(F)ACT LVB

Zuid Holland en Zeeland

80

11%

2016

Dichterbij Stevig

(F)ACT LVB

Stad Sittard e.o.

40

20%

2015

Organisatie

Team

Verzorgingsgebied

Trajectum

(F)ACT LVB

Fivoor/ACA
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DE ONDERZOEKSRESULTATEN
Cliënten van de (F)ACT LVB-teams van
De Borg zijn gemiddeld 36 jaar en mannen
zijn oververtegenwoordigd. Het gemiddelde
IQ is 70, maar de range is zeer groot. Een groot
deel van de cliënten had bij aanmelding een
civiel- of strafrechtelijke maatregel en ongeveer
een kwart was in het afgelopen jaar klinisch
opgenomen. De actuele hoofddiagnose laat een
heterogeen beeld zien. Slechts een klein deel van
de cliënten (<10%) heeft een regulier betaalde
baan. 45% van de cliënten is in het afgelopen
jaar in aanraking geweest met politie en/of
justitie. Bijna een kwart heeft in het afgelopen
jaar een periode in detentie doorgebracht.
Problematiek rondom relaties en in
interactie met anderen komt duidelijk naar
voren. Daarnaast vormen o.a. coping met
stressoren, aandacht en concentratie, zinvolle
dagbesteding en middelengebruik problemen.
De longitudinale analyses laten zien dat het
aantal opnames in de GGZ en de forensische
zorg in de loop van de tijd afneemt. Het sociaal
en psychisch functioneren van cliënten
verbetert en meer cliënten hebben een vorm
van werk.
TOEKOMST

In een wereld die steeds sneller, complexer
en veeleisender wordt hebben mensen met
een lichte verstandelijke beperking het
moeilijk. Ze haken voortijdig af op school,
hebben nauwelijks kans op werk en zijn
oververtegenwoordigd bij de schuldsanering,
verslavingszorg en daklozenopvang.
Het is van belang dat (F)ACT ook in de toekomst
beschikbaar blijft voor mensen met een LVB.
Omdat het een doelgroep is die gemakkelijk
tussen wal en schip valt, zullen (Forensische)
(F)ACT LVB teams voorlopig nodig blijven.
Om de zorg te verbeteren is het nodig dat er
(meer) laagdrempelige opvangvoorzieningen
voor deze doelgroep komen.

» WE DENKEN DAT BEMOEIZORG
WERKT EN VOOR DEZE MENSEN
NODIG IS. WE ZIEN DAT WE IN
STAAT ZIJN OM VERANDERINGEN
TE BEREIKEN. GEMIDDELD
GENOMEN ZIJN WE IN STAAT
HET LEVEN VAN MENSEN ECHT
TE VERBETEREN EN MENSEN
PERSPECTIEF TE GEVEN OP
EEN BETER LEVEN. (F)ACT KAN
OOK VEEL OPLEVEREN VOOR
DE SAMENLEVING. MINDER
CRIMINALITEIT, MINDER
OVERLAST, BETERE PARTICIPATIE
EN UITEINDELIJK OOK MOGELIJK
MINDER KOSTEN «
Robert Didden
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FACTSHEET (F)ACT LVB DE BORG

RESULTATEN VAN ROUTINE OUTCOME MONITORING IN DE PERIODE MEI 2012 - MEI 2017

KENMERKEN CASELOAD
DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

36 jaar
» Verdeling man/vrouw: 84/16%
» Geboorteland: 76% is in Nederland geboren
» Burgerlijke status: 66% is alleenstaand
» Gemiddelde leeftijd:

DETENTIES
In het jaar voor aanmelding:

23%

CONTACTEN MET POLITIE/JUSTITIE
In het jaar voor aanmelding:

45%

of gescheiden - 58% alleenstaand,

8% gescheiden
» Juridische status:

46% heeft bij aanmelding

een straf- of civielrechtelijke maatregel

INTELLIGENTIE
» Gemiddeld IQ:

70

72
» Performaal: 74
» Verbaal:

VERWIJZERS

39%
» Huisarts: 7%

» Reclassering:

» Klinische GGZ, VG,
SGLVG, forensisch zorg:

DSM IV-HOOFDDIAGNOSE
» Zwakbegaafdheid:

9%

» Ambulante GGZ, VG,
SGLVG, forensische zorg:

28%

23%

14%
» Stoornis impulsbeheersing: 11%
» Aan middel gebonden stoornis: 10%
» Persoonlijkheidsstoornis NAO:

» Schizofrenie e.a. psychotische stoornissen:

9%

OPNAMES IN HET JAAR VOOR AANMELDING
» GGZ:

6%

6%
» Verslavingszorg: 5%
» VG: 5%
» SGLVG: 8%
» Ongeacht setting: 24%
» Forensische setting:

HONOS-LD
De belangrijkste beperkingen in het functioneren
liggen op het gebied van (problematische) relaties
met anderen, gedragsproblemen en problemen met
aandacht en concentratie.
DROS
De belangrijkste risicofactoren betreffen
(het gebrek aan) copingvaardigheden, besef
van risico en gevaarsignalen en dagbesteding.

FACTSHEET (F)ACT LVB DE BORG

RESULTATEN VAN ZORG
RISICOTAXATIE » Verkorte DROS

OPNAMES ONGEACHT SETTING
30

100

26%
19%

20

17%

95

10

90

0

85
1e meting
(N=613)

12 maanden
na 1e meting
(N=167)

24 maanden
na 1e meting
(N=53)

FUNCTIONEREN » HoNOS-LD
60

15,0

15
14,5

12 maanden
na 1e meting
(N=145)

24 maanden
na 1e meting
(N=43)

57%

40

36%
28%

30

1e meting
(N=527)

12 maanden
na 1e meting
(N=152)

10
24 maanden
na 1e meting
(N=46)

0

CONTACTEN POLITIE/JUSTITIE
55%

50

60

54%

24 maanden
na 1e meting
(N=50)

59%

40

30

30

20

20

10

10
12 maanden
na 1e meting
(N=149)

12 maanden
na 1e meting
(N=153)

50
39%

1e meting
(N=531)

1e meting
(N=559)

DETENTIES

51%

40

0

1e meting
(N=483)

20
14,3

14

60

88,8

50

15,7

15,5

13,5

91,1

SOCIALE OVERLAST

16,5
16

91,3

24 maanden
na 1e meting
(N=46)

0

1e meting
(N=268)

12 maanden
na 1e meting
(N=70)

SAMENVATTEND:
Het aantal opnames (ongeacht de setting) neemt in de loop van de tijd af. Ook het sociaal en psychisch
functioneren van cliënten verbetert en meer cliënten hebben een vorm van werk. Het aantal contacten met
politie en justitie neemt in de loop van de tijd af, maar niet statistisch significant. De totaalscore van de DROS
verandert niet significant, evenmin als de sociale overlast en het aantal detenties.
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