Homerun Forensische Zorg

Succesvolle maatwerktrajecten voor
(jong)volwassenen met een LVB

Homerun Forensische Zorg biedt uitkomst
Homerun Forensische Zorg (FZ) van Humanitas DMH begeleidt via trajectcoördinatie
(jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en een justitiële zorgtitel. Wij
werken intensief samen met reclassering en andere hulpverleners. Samen met de cliënt,
de reclasseringsmedewerker en andere betrokken instanties zetten wij een traject uit.
Onze positieve benadering zorgt ervoor dat cliënten zich begeleidbaar opstellen en niet
terugvallen in hun oude gedrag. Onze cliënten krijgen na de beëindiging van het
reclasseringstoezicht de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te komen. Dit resulteert
in toenemende maatschappelijke veiligheid en minder kosten voor onder meer politie en
justitie.
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Contact en aanmelden
We vertellen u graag meer over onze dienstverlening. Voor meer informatie of
aanmelding kunt u contact opnemen met het Centraal Cliëntservice Bureau.
Telefoon: 030 - 600 51 70, e-mail: CCB@humanitas-dmh.nl. U vindt onze Homerun FZ
locaties in de arrondissementen Haaglanden, Gelderland, Overijssel en Groningen.
www.humanitas-dmh.nl
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