
Niet de beperking, maar de mens centraal!

Locaties

Locaties: Den Haag, Leiden, Midden-Holland, Rotterdam en Utrecht.

T: 0182  744 123  |  W: www.mentraal.nl  |  E: info@mentraal.nl

Aanmelden?
In IFZO zijn wij te vinden onder De Zorgstede/ Mentraal. 

Aanmelden kan naast IFZO ook digitaal door het 

aanmeldformulier in te vullen op onze website. 

U kunt ook altijd een e-mail sturen met uw contact-

gegevensnaar csb@mentraal.nl. Voor telefonisch

aanmelden kunt u contact opnemen met Mentraal 

via het nummer 0182 744 123. 

Kwaliteit
Mentraal is een door het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid 

erkende zorgaanbieder. Daarnaast is Mentraal gecertifi ceerd volgens de 

HKZ-kwaliteitsnormen zoals vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen 

voor de Zorgsector. Hulpverleners van Mentraal beschikken over alle vereiste registraties.

Forensische zorg



Mentraal is een door het ministerie van VWS en ministerie van justitie erkende zorgaanbieder in 
het bieden van integrale hulpverlening, ondersteuning en behandeling. Dit doen wij sinds 2013.

“Inspirerend om te zien hoe er met de nodige kunde en passie voor 
cliënten een beter perspectief wordt gerealiseerd!”

Jamal Elwali, Reclasseringswerker, Fivoor

Mentraal biedt uitkomst
Bij Mentraal staat de mens centraal en daarom wordt er voor iedereen maatwerkhulpverlening geboden. 

De behandeling en/ of begeleiding richt zich op alle leefgebieden en wordt hulpvraaggericht geboden. De zienswijze van 

Mentraal is dat door maatwerk verergering acuter tegengegaan kan worden, stabilisering van de situatie sneller tot stand 

komt, zelfredzaamheid vergroot wordt en zelfregie een haalbaar doel wordt. Daarnaast wordt een breder en doelmatiger 

aanbod geleverd dat voor iedereen toegankelijk is. 

Aanbod
Mentraal heeft een breed aanbod aan begeleidings- en behandelvormen voor mensen met uiteenlopende hulpvragen en 

die in contact komen met justitie. Het hulpaanbod wordt ambulant ingezet, multidisciplinair benadert en richt zich op alle 

leefgebieden. 

Vanuit Mentraal begeleiden en behandelen wij deze mensen om hun leven opnieuw op de rails te krijgen en gaan hierin 

preventief te werk om recidive te voorkomen. Er wordt perspectief en inzicht geboden in alternatieven en oplossingen. 

Al tijdens detentie starten de hulpverleners van Mentraal met het opzetten van de hulpverlening, zodat deze voortgezet 

kan worden als iemand weer vrij is. Deze continuïteit helpt cliënten om weer een plek in de maatschappij te kunnen vin-

den en voorkomt terugval. 

Forensisch Team (FT) 
Het FT is multidisciplinair ingericht en heeft als bijkomend expertise, deskundigheid op het gebied van forensische 

zorg. Het aanbod van het FT bestaat uit (gespecialiseerde) begeleiding en behandeling voor mensen die in aanraking 

zijn gekomen met justitie en heeft als doel om preventief terugval en recidive te voorkomen en gedragsverandering te 

realiseren.

Binnen het team werken begeleiders en behandelaren nauw samen. Zodoende kan indien nodig snel opgeschaald 

worden van begeleiding naar behandeling.  

Werkgebied
Mentraal is er voor iedereen in de regio Den Haag, Leiden, Utrecht, Rotterdam en 

Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas).

“Bij Mentraal geven wij niemand op!”

“Omdat wij ambulant werken, zijn wij altijd dichtbij en in de buurt.”


