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Informatie voor verwijzers



Mensen kunnen om verschillende redenen vastlopen in hun leven. Bijvoorbeeld op het 
gebied van werk, relaties, financiën, verslaving, de opvoeding van kinderen en gezondheid. 
Het gezamenlijke FACT-team Jeugd van Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE begeleidt 
en behandelt gezinnen waar opvoed- en opgroeiproblemen spelen, in combinatie met 
psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijke beperking binnen het gezin.

Het FACT-team Jeugd bestaat uit deskundigen op het gebied van GGZ, jeugdzorg en 
gehandicaptenzorg.  Met deze samenwerking brengen de partijen hun specifieke kennis en 
expertise in en vormen zij een organisatie-overstijgend FACT-team Jeugd.
 
Voor wie?
Het FACT-team Jeugd is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun gezin, bij wie sprake 
is van:
• opvoed- en opgroeiproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek en/ of een 

lichte verstandelijke beperking; 
• problemen op meerdere levensgebieden. 

Het gaat veelal om gezinnen en/of jongeren die al een lange hulpverleningsgeschiedenis en/ 
of (meerdere) al dan niet gedwongen klinische opnames achter de rug hebben en daardoor 
zorgmijdend zijn.
Kenmerkend voor de doelgroep is dat er sprake is van complexe en langdurende gedrags- 
en/of psychiatrische problematiek. Het gaat om cliënten die regelmatig in crisissituaties 
belanden, moeilijk te stabiliseren zijn en gedurende langere tijd zorg nodig hebben. De aard 
van de problematiek is zeer divers.  

 
FACT staat voor
Flexible:  We intensiveren de zorg waar nodig en bouwen af waar mogelijk.
Assertive:  We werken outreachend. FACT-medewerkers gaan naar de cliënten toe. 
  We onderhouden contact ook als de cliënt niet gemotiveerd is.
Community:  We behandelen, begeleiden en ondersteunen in de omgeving van de cliënt. 
  We betrekken en ondersteunen het systeem en werken nauw samen met   
  ketenpartners.
Treatment:  We bieden behandeling op meerdere levensgebieden. Het accent ligt op het 
  vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt en het systeem.

Intersectoraal FACT-team Jeugd



Doel
Het doel van de inzet van het FACT-team Jeugd 
is om gezinnen, zowel ouders als kinderen, in en 
vanuit de thuissituatie te behandelen, begeleiden 
en ondersteunen. Zodanig dat zij weer grip krijgen 
op hun leven en naar tevredenheid kunnen 
deelnemen aan de samenleving. De prioriteit van 
het team ligt bij het voorkomen van een crisis 
en het stabiliseren van de situatie. Daarna volgt 
een fase waarin we werken aan verandering en 
herstel. 

Werkwijze
We werken met een multidisciplinair team dat flexibel inzetbaar is. Ons FACT-team 
Jeugd bestaat o.a. uit een psychiater, een GZ-psycholoog, een systeemdeskundige, een 
ervaringsdeskundige, een meewerkend teamleider, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
en casemanagers (agogisch begeleiders/ambulant hulpverleners). Het team kan verschillende 
begeleidings- en behandelinterventies inzetten, zoals:

• Zorgcoördinatie en casemanagement
• Psychodiagnostisch onderzoek
• Psycho-educatie
• Psychologische behandeling (o.a. EMDR, CGT)
• Systemische behandeling/ begeleiding 
• Farmacotherapie
• Praktische ondersteuning en begeleiding bij tal van zaken rondom wonen, werk, school, 

opvoeding, dagbesteding, financiën.

Samenwerking
Professionals van het FACT-team Jeugd werken nauw samen met andere betrokken 
organisaties om de situatie van de cliënt te verbeteren, zoals sociale wijkteams, huisartsen, 
reclassering, verslavingszorg, leerwerkbedrijven en ketenpartners.

Voordelen FACT-team Jeugd
• Expertise jeugd, LVB en GGZ gebundeld in één team.
• FACT draagt bij aan een betere samenleving:  minder crisissen, detentie, overlast en 

criminaliteit.
• FACT kan opname in een klinische voorziening of (gesloten) jeugdzorg voorkomen of 

verkorten.
• FACT is flexibel en kan de kloof tussen klinische en ambulante zorg overbruggen.
• FACT biedt hulp in de eigen omgeving van de cliënt.



Medewerkers van sociale wijkteams hebben direct toegang tot het FACT-team Jeugd. 
Heb je een vraag of wil je een cliënt verwijzen? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met 
het Klantenbureau van Amarant via: 

• telefoon: 088 - 611 53 33 
• e-mail: info@amarant.nl 

Geef aan dat je een vraag of aanmelding hebt voor het Intersectoraal FACT-team Jeugd.

Contact


