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F A C T  
Flexibel : er zijn als het nodig is, zonder procedures,  
               kantoortijden en bureaus 

Assertive : bemoeienis, gevraagd en ongevraagd 

Community : meeleven, letterlijk, thuis op straat waar dan 
    ook 

Treatment : er iets aan doen, alles voor een ‘gewoon’                        
               leven met vriendschappen, school of werk 
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Doelgroep 

• Kinderen en jongeren van 12-23 jaar en hun gezinnen met: 

• Complexe psychiatrische problemen of vermoedens daarvan 

• Verstoorde draagkracht/draaglast-verhouding in thuismilieu 

• 'Multiprobleemgezinnen', problemen op meerdere 
levensgebieden 

• Onvoldoende aansluiting bij reguliere hulpverlening / 
zorgmijders 

• Díe groep die tussen wal en schip valt 
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Werkwijze FACT 
Motiverende technieken, pragmatische insteek, diagnostiek en 
aandacht voor belemmerende factoren, volhardend. 

Behandel&begeleidingsvormen: 

cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie,  hulp bij het 
vinden van dag- en vrijetijdsbesteding, hulp bij praktische zaken 
als financiën & wonen, hulp bij verslaving, 
opvoedingsondersteuning, individuele begeleidingsgesprekken en 
medicatie.  
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Kracht JOT/FACT jeugd 
 • Samenwerking verschillende organisaties 

• Ambulant en outreachend 

• Multidisciplinair met ervaringsdeskundigheid 

• Gezamenlijke caseload 

• Op- en afschalen voortdurend mogelijk 

• Hoogfrequent contact indien nodig én bemoeizorg 

• Langerdurend  
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Effecten 
• Verbetering kwaliteit van leven 
- minder psychiatrische – en verslavingsproblematiek 

- vergroten autonomie 

• Minder beroep op lokale voorzieningen 
- minder overlast 

- minder Wajong uitkeringen 

• Betere zelfredzaamheid jongere & gezin 
- minder schuldenproblematiek 

- groter herstelvermogen cliënten 

• Besparing andere zorgkosten  
- voorkomen klinische opnames 

- verminderen van terugval 
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Certificering 

• Continue aanjagen van een proces van verbetering 

• Externe ‘controle’  van de kwaliteit 

• Voorkomen van ‘ bedrijfsblindheid’  

• Aantoonbare betrouwbaarheid voor gezinnen, 
gemeentes, ketenpartners 

• Advieswaarde  

• Erkenning 
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V r a g e n ? 
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