
Merk je dat je al langere tijd last hebt van 
psychische problemen en daarnaast op 

meerdere vlakken in je leven vastloopt? 
Je hebt ook problemen in je thuissituatie, 

problemen met regelzaken of financiën. Dan zou 
het FACT-jeugd team je kunnen helpen.

Voor wie?
FACT-jeugd is er voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar 
die psychische klachten hebben (bijvoorbeeld 
depressie, angst of psychose) en problemen op 
meerdere levensgebieden, bijvoorbeeld: 
» problemen thuis 
» school of werk 
» regelzaken 
» financiën 
» problematisch middelengebruik 

FACT-jeugd 
Amsterdam



Hoe werken we?
We zijn een team met verschillende soorten hulp
verleners die intensief samenwerken om de meest 
passende behandeling te bieden. Hoe de behandeling 
eruit gaat zien bespreken we met jou; we maken 
hiervoor samen een plan. We spreken zo vaak als 
nodig met elkaar af. Dit kan op verschillende locaties, 
bijvoorbeeld bij ons op kantoor of bij jou thuis. 
We willen zoveel mogelijk samenwerken met familie 
of als het nodig is met school of andere betrokkenen. 
Dit gebeurt allemaal in overleg met jou.

Alle afspraken rond je behandeling leggen we vast in 
een behandelplan. Dit behandelplan wordt minimaal 
één keer per half jaar met jou geëvalueerd. Er is geen 
vaste periode van de begeleiding en behandeling. 
Hoelang je behandeling duurt, hangt af van wat je 
nodig hebt. Meestal duurt een behandeling tussen de 
12 en 22 maanden. We doen ook de nazorg.

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

~ Rabia



Wat krijg je?
»  We helpen je om je psychische en lichamelijke 

gezondheid te verbeteren 

»  We helpen je met het starten of volhouden van 
een opleiding of dagbesteding 

»  We kunnen mee naar belangrijke afspraken en 
instanties 

»  We helpen je met het aangaan en onderhouden 
van contact met familie en vrienden 

»  We kunnen aandacht besteden aan praktische 
regelzaken (administratie, financiën, wonen) 

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



Wie wij zijn?
FACTjeugd is een samenwerking van de organisaties: 
Arkin Jeugd & Gezin, Roads, Levvel en HVO Querido. 
De officiële afkorting FACT staat voor ‘Flexible Assertive 
Community Treatment’.

Bij FACTjeugd werken we onder anderen met 
jeugdhulpverleners, (GZ)psychologen, (kinder en jeugd) 
psychiaters, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten, (jeugd)maatschappelijk 
werkers, ervaringsdeskundigen, gezinsbegeleiders, 
systeemtherapeuten en IPScoaches. 

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 het buurtteam in jouw wijk kunnen daar 
ook bij helpen. Voor meer informatie mag je bellen 
met het team bij jou in de buurt: 
»  FACT Baarsjesweg (AmsterdamWest, Amsterdam 

NieuwWest): 06 21 50 34 28
»  FACT Wisselwerking (AmsterdamOost, 

AmsterdamZuidoost, IJburg, Diemen, Weesp, 
Aalsmeer, Amstelveen): 06 29 29 96 05

»  FACT Strekkerweg (Amsterdam Centrum, 
AmsterdamNoord): 06 21 63 32 14

Om je aan te melden mail of bel je met de afdeling 
Aanmelding van Arkin: 
E. aanmelden@arkin.nl | T. 020 590 5555 

https://arkinjeugdengezin.nl/
https://roads.nl/
https://www.levvel.nl/
https://hvoquerido.nl/
https://www.levvel.nl/
https://hvoquerido.nl/
https://arkinjeugdengezin.nl/
https://roads.nl/

