FACT team Jeugd
Voor wie?
Er zijn jongeren tussen de 12 en 18
jaar die veel problemen hebben, maar
geen hulp zoeken. Soms weten zij de
weg naar de reguliere hulpverlening niet
te vinden of sluit de hulp niet goed aan
bij hun hulpvraag. Soms haken jongeren
af, teleurgesteld in de hulpverlening.
Voor deze jongeren is FACT team Jeugd
bedoeld.
FACT team Jeugd
speelt flexibel in op de situatie,
pro-actief en outreachend, in de eigen
omgeving van de jongere.
werkt samen met de jongere en helpt
bij het zoeken naar oplossingen van
zeer complexe problemen .Jongeren
hebben problemen op verschillende
gebieden: naast psychiatrische
problematiek, ook moeite bij het
vasthouden van een goede
dagbesteding, werk of school, zijn
soms dakloos, hebben schulden,

een drugsprobleem, problemen in
relaties aangaan en onderhouden en
problemen in de thuissituatie.
werkt aan herstel van vertrouwen.
Het leren vertrouwen in jezelf, op
belangrijke mensen om je heen en in
de toekomst. FACT team Jeugd werkt
outreachend en houdt vol. We zoeken
naar mogelijkheden en investeren in
de kracht van de jongere. Ouders en
andere belangrijke personen worden
actief betrokken in het proces.
werkt zo intensief als nodig. Als het
kan, bouwen we de intensiteit af. Als
het moet, grijpen we (tijdig) in.
werkt met verschillende specialisten
in één team, psychiatrie en jeugdzorg
werken intensief samen. Binnen het
team is er deskundigheid op
verschillende gebieden, onder andere
psychiatrie, jeugdzorg,
gezinsproblematiek, scholing, arbeid,
inkomen en somatische zorg.
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FACT team Jeugd
werkt onder andere nauw samen met
lokale wijkteams, politie, justitie,
scholen en andere zorgpartners. Daar
waar de jongere een vraag heeft,
zoeken we naar mogelijkheden. Er is
altijd goede afstemming met de
jeugdprofessional (Centrum Jeugd en
Gezin) nodig.
werkt op basis van een verwijsbrief
van de huisarts of medisch specialist
én een beschikking van de gemeente.

"FACT team Jeugd gaat door,
waar anderen stoppen… "
FACT team jeugd werkt ook voor jou!
Wil je weten wat FACT team Jeugd voor
je kan betekenen? Neem dan gerust
telefonisch contact met:
GGZWNB: Secretariaat Jeugd Bergen
op Zoom, telefoon 0164-289725
JUZT: Jolanda Fiktorie, telefoon
06-20962704 of JUZT klantenbureau
076-5256460
E-mailen kan ook:
jeugdboz@ggzwnb.nl
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