
 
 

Producten van Mozaïk 
 

 

 

AMBULANTE BEHANDELING 

 

Mozaïk biedt ambulante, specialistische GGZ-behandeling aan patiënten met (ernstige) psychiatrische 

problemen (verslavingsstoornissen inbegrepen) in combinatie met ernstige problemen op meerdere 

levensgebieden (met name huisvesting, werk/dagbesteding, financiën/schulden). Een (lichte) 

verstandelijke beperking, gedragsproblematiek, een gebrekkige motivatie en/of een zorgmijdende 

attitude zijn dikwijls bijkomende ingrediënten; het behandelaanbod is hierop afgestemd. Mozaïk biedt 

deze behandeling zowel aan reguliere als aan forensische cliënten. 

 

Een behandeltraject duurt gemiddeld iets langer dan een jaar en bestaat uit diagnostiek en 

therapeutische interventies. Deze worden vastgelegd in een behandelplan, dat met de cliënt wordt 

besproken en periodiek wordt geëvalueerd en bijgesteld. De contactfrequentie varieert van enkele 

uren per week tot een uur per twee weken, afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek. 

Als de cliënt de problematiek voldoende onder controle heeft om zijn eigen regie te hernemen, wordt 

de behandeling afgesloten. Zo nodig wordt nazorg geregeld. 

 

Doelgroep: volwassenen (18+) met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen en ernstige 

sociale (multi)problematiek, geïndiceerd voor specialistische GGZ door de huisarts of door de 

forensische verwijzer. 

 
AMBULANTE FORENSISCHE BEGELEIDING 

 

Mozaïk biedt ambulante begeleiding aan forensische cliënten, zowel in detentie als buiten de 

penitentiaire inrichting. De begeleiding richt zich op de maatschappelijke re-integratie. Voornaamste 

doelen zijn stabilisatie (in de aanvangsfase ook door het regelen van elementaire zaken als 

huisvesting, inschrijving in het GBA, identiteitspapieren, uitkering, zorgverzekering , enz.), herstel van 

het maatschappelijk steunsysteem en hervinden van de eigen regie. 

 

Een forensisch begeleidingstraject duurt gemiddeld een tot twee jaar. Mozaïk stelt in samenspraak 

met de cliënt een begeleidingsplan op waarin wordt benoemd welke ondersteuning de cliënt nodig 

heeft op welke levensgebieden. De contactfrequentie neemt geleidelijk af van ca. 4 uur per week in de 

beginfase tot 1 uur per week aan het eind. De cliënt wordt gemotiveerd om mee te werken aan de 

uitvoering van het plan, waar nodig met methoden van bemoeizorg of ‘drang en dwang’. Het 

opgelegde karakter van de forensische zorg wordt zo benut om de cliënt voor te bereiden op een 

vrijwillig vervolg. 

 

Doelgroep: volwassenen (18+) met een forensische zorgtitel en ernstige problemen op meerdere 

sociale levensgebieden, geïndiceerd voor ambulante begeleiding door een forensische verwijzer. 

 

 

 



 
 

 

TOELEIDING COMPLEXE DOELGROEPEN 

 

Mozaïk leidt mensen met ernstige problemen op meerdere levensgebieden (huisvesting, inkomen, 

schulden, verwaarlozing, sociaal isolement, huiselijk geweld, overlastgevend gedrag, criminaliteit) toe 

naar opvang, zorg en ondersteuning. Doelgroepen waarop Mozaïk zich vooral richt zijn uitvallers uit 

het zorgstelsel, zorgmijders, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en de clientèle van de 

veiligheidshuizen. De toeleiding is bedoeld om zo nodig de primaire levensbehoeften veilig te stellen 

en met een meervoudig hulpaanbod de basis te leggen voor herstel van de zelfredzaamheid op de 

langere termijn. 

 

Toeleiding is in principe een kortdurend traject (ca. 38 uur). Opvang (‘bed, bad en brood’), inkomen en 

administratieve zaken (inschrijving in de GBA, zorgverzekering) worden waar nodig geregeld. 

Vervolgens stelt Mozaïk in samenspraak met de cliënt een persoonlijk plan op waarin wordt benoemd 

welke ondersteuning van welke instanties de cliënt nodig heeft voor het herstel van zijn 

zelfredzaamheid. Deze ondersteuning kan variëren van gespecialiseerde behandeling tot 

ondersteuning bij dagelijkse taken, waar nodig met aandacht voor veiligheids- en omgevingsrisico’s. 

De uitvoering van het plan valt buiten het kader van de toeleiding. De cliënt wordt gemotiveerd om 

mee te werken aan het plan, waar nodig met methoden van bemoeizorg. 

 

Doelgroep: volwassenen (18+) met ernstige problemen op meerdere sociale levensgebieden, 

verwezen door gemeentelijke instanties en/of veiligheidshuizen. 

 

ONDERSTEUNING COMPLEXE DOELGROEPEN 

 

Mozaïk biedt ondersteuning aan mensen met ernstige problemen op meerdere levensgebieden 

(huisvesting, inkomen, schulden, verwaarlozing, sociaal isolement, huiselijk geweld, overlastgevend 

gedrag, criminaliteit). Doelgroepen waarop Mozaïk zich vooral richt zijn uitvallers uit het zorgstelsel, 

zorgmijders, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en de clientèle van de veiligheidshuizen. De 

ondersteuning is gericht op herstel van de zelfredzaamheid en participatie, waar nodig met aandacht 

voor veiligheids- en omgevingsrisico’s. Wanneer hiernaast behandeling nodig is, wordt de toeleiding 

georganiseerd. 

 

In samenspraak met de cliënt stelt Mozaïk een ondersteuningsplan op waarin wordt benoemd wat de 

cliënt op welke levensgebieden nodig heeft voor het herstel van zijn zelfredzaamheid. De cliënt wordt 

gemotiveerd om mee te werken aan de uitvoering, waar nodig met methoden van bemoeizorg. De 

trajecten kunnen zich uitstrekken in de tijd, in het bijzonder bij cliënten die zorgmijdend zijn, geen 

vaste verblijfplaats hebben of tussentijds gedetineerd raken. Mozaïk hanteert als principe dat de 

inspanningen doorgaan totdat het resultaat is bereikt. 

 

Doelgroep: volwassenen (18+) met ernstige problemen op meerdere sociale levensgebieden, 

verwezen door gemeentelijke instanties en/of veiligheidshuizen. 

 

 

 

 

 



 
 

BIJZONDERE ZORGINTERVENTIES 

 

Soms zijn bijzondere interventies nodig om cliënten in zorg te krijgen of te houden, vastgelopen 

zorgtrajecten vlot te trekken, dreigende crisissituaties te voorkomen of onverantwoorde risico’s te 

vermijden. Mozaïk kan deze interventies leveren in opdracht van andere zorginstellingen, 

zorgverzekeraars, overheidsinstanties of instanties als woningcorporaties, zowel voor reguliere als 

voor forensische cliënten. Voorbeelden van bijzondere interventies die Mozaïk heeft geleverd zijn: 

arrangeren van beveiligd klinisch verblijf voor psychiatrische patiënten met ernstige veiligheidsrisico’s; 

crisisinterventies voor verwarde dreigers; terugdringen van zorgmijding bij een forensische polikliniek. 

De verantwoordelijkheid voor de cliënt blijft in principe berusten bij de opdrachtgever. Het is niet de 

bedoeling dat Mozaïk de cliënten van de betrokken instanties overneemt. 

 

De interventies worden samen met de opdrachtgever bepaald en kunnen bestaan uit advies, 

(mede)behandeling, begeleiding of ondersteuning, het organiseren van een verantwoorde door- en 

uitstroom en/of toeleiding naar een adequaat zorgaanbod. De mogelijkheden van case management 

voor complexe zorgvragers en het  opereren in een breed ketenverband worden hiertoe maximaal 

benut. De interventies kunnen in incidentele (nood)gevallen worden geleverd, maar ook zijn afspraken 

mogelijk over opdrachten op structurele basis voor specifieke doelgroepen. 

 

Doelgroep: volwassenen (18+) voor wie bijzondere inspanningen zijn vereist om tot een adequaat 

zorgaanbod te komen en/of onverantwoorde risico’s weg te nemen. 

 


