ONZE EXPERTISE
•

Forensisch ambulante begeleiding.

•

Risicotaxatie aan de hand van de Forensisch Ambulante
Risico Evaluatie (FARE).

•

Flexibel kunnen werken met cliënten met complexe en
kwetsbare problematiek.

•

Kennis van het werken in een justitieel kader met het
oog op zorg en veiligheid.

•

Intensieve samenwerking met reclasseringswerkers,
behandelaren en sociaal netwerk cliënt.

•

Doelgericht werken aan succesvolle participatie in de
samenleving.

ZELFSTANDIG WONEN EN DAGBESTEDING
Het vinden van een geschikte woonplek is vaak moeilijk, zeker na
een detentie- en/of behandelperiode. Onze partner Connect Wonen
biedt, in nauwe samenwerking met Unitio, tijdelijke zelfstandige
woonplekken aan. Dit is altijd in combinatie met intensief forensisch
ambulante begeleiding. Indien na einde forensisch traject een
WMO/WLZ indicatie van toepassing is, bestaat de mogelijkheid dat
cliënt langer kan blijven wonen.
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HOE PAKKEN WE DIT AAN
Tijdens de intakefase stellen we het recidive risico vast, onder
verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper.
Aan de hand van diverse leefgebieden wordt een forensisch
begeleidingsplan opgesteld. Onze begeleiding wordt afgestemd
op de aanwezige risico’s, de ondersteuningsbehoefte en de
mogelijkheden van de cliënt. Een intensieve samenwerking met de
reclassering, behandelaar en netwerk cliënt, is hierbij noodzakelijk.
Onze forensisch ambulante begeleiders streven naar een passend
werktempo vanaf de aanmelding tot aan de beëindiging van het
cliëntcontact.

Van delict naar participatie

ONZE MISSIE
Unitio wil forensische cliënten waarbij een psychiatrische stoornis,
verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt aan hun
problemen, succesvol laten participeren in hun omgeving. Unitio wil
recidive terugdringen en hiermee de maatschappij veiliger maken.

AANMELDEN
Via het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo) wordt het
aanmeldproces ondersteund. Met ons zorgaanbod, valt Unitio onder
de categorieën: Ambulante zorg – ambulante begeleiding eventueel
aangevuld met dagbesteding. Daarnaast kunt u een beroep doen
op ‘begeleiding bij zelfstandig wonen’ in een woning van Connect
Wonen.

CONTACT
Voor vragen inzake wonen en dagbesteding kunt u
terecht bij de Manager Zorg: 0413-763263.
Voor vragen aangaande begeleidingsaanbod kunt u
terecht bij de Inhoudelijk Manager: 0413-763263.
U kunt uw vraag ook sturen naar info@unitio.nl.

