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Heb je problemen en voel je je niet altijd even goed, maar vind je de stap te groot om zelf hulp te zoeken? 
Dan kun je een beroep doen op FACT jeugd. Als je hulp nodig hebt zoeken wij jou actief op. 
We bieden behandeling en praktische hulp zo vaak als jij nodig hebt.  

‘Als ik ze nodig heb, zijn 
ze er voor me’    Rabia, cliënte

VOOR WIE?

FACT jeugd is er voor jongeren tussen  de 14 en 23 jaar met meerdere problemen. Bijvoorbeeld:

      problemen thuis / geen woonruimte;
      schulden;
      psychische problemen (bijvoorbeeld depressie, angst of psychose);
      verslaving;
      criminaliteit.

‘Ik ben met alles geholpen waar ik hulp bij nodig had ; administratie, 
het starten van een eigen bedrijf en mijn mentale problemen’ 
        Arianna, cliënte
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HOE WERKEN WE?

We helpen je bij het verbeteren van jouw situatie. We doen er alles aan om contact met je te houden, 
soms ook als je niet zelf om hulp vraagt. 

We komen naar je toe. Dat kan thuis zijn, op straat of op school. 

Als er in jouw situatie een crisis dreigt, grijpen we snel in. Maar we proberen vooral een crisis te 
voorkomen, door regelmatig contact te houden. Je blijft bij ons in behandeling zolang dit nodig is. 
Zodra het mogelijk is zorgen wij ervoor dat je lichtere vormen van hulp krijgt. Wij geven ook 
ondersteuning, advies en voorlichting aan je ouders en betrokken personen uit je omgeving. 

‘Het contact is persoonlijk, waardoor ik het �jn vind om met 
  ze te communiceren en af te spreken’  Arianna, cliënte

WAT KRIJG JE?

We helpen bij het verbeteren van jouw situatie. Naast behandeling helpen we bij het vinden van 
dagbesteding, werk, school en/of woonruimte. Ook ondersteunen we je om je geldzaken op orde te 
krijgen en gaan mee naar belangrijke afspraken als dat nodig is. Samen met jou maken we een 
persoonlijk behandelplan, waarin we afspraken vastleggen. Wij werken altijd nauw samen met andere 
betrokkenen zoals ouders, vrienden, je huisarts, het wijkteam en andere hulpverlenende organisaties. 
Samen kijken we welke extra hulp nodig is en wie die het beste kan bieden. 

VOORBEELDEN VAN ONZE LAAGDREMPELIGE EN PRAKTISCHE HULP

 We gaan mee naar belangrijke afspraken met instanties.

 We helpen met starten van een opleiding of een dagbesteding.

 We geven tips bij het zoeken naar woonruimte.

 We leren je met geld omgaan.

 We zorgen ervoor dat je op tijd medicijnen krijgt.
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MEER INFORMATIE OF AANMELDING

Je kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

Om je aan te melden heb je een verwijsbrief nodig. Deze krijg je via je huisarts. Het Ouder- en Kindteam 
of Samen DOEN-team in jouw wijk kunnen daar ook bij helpen.

E. aanmelden@arkin.nl
T. 020-5901210
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam

FACT?

FACT staat  voor  ‘Flexible  Assertive Community Treatment'.  Het is een vorm van laagdrempelige en 
�exibele psychische behandeling en begeleiding.

Bij FACT jeugd werken onder andere jeugdhulpverleners, psychologen, (kinder- en jeugd)psychiaters, 
sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en (jeugd)maatschappelijk 
werkers. 



WIE WIJ ZIJN?

FACT jeugd Amsterdam is een samenwerking van: 

Arkin Jeugd & Gezin, de Bascule, HVO Querido, Lijn 5 en Spirit. 

Voor meer informatie:

www.arkinjeugdengezin.nl

www.debascule.com

www.hvoquerido.nl

www.ln5.nl

www.spirit.nl 

Ontwerp lupker.nl
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