JeugdFACT+
Voor elke vraag de best passende hulpverlener

JeugdFACT+ is een multidisciplinair team bestaande uit medewerkers van zeven
verschillende organisaties: GGNet, Jeugd GGZ Dimence groep, Karakter,
entrea lindenhout, Pactum, Pluryn en Tactus. Bijzonder is dat kennis en kunde vanuit
Jeugd GGZ, Jeugdzorg, LVB en Verslavingszorg is samengebracht in één team. Door al
onze expertises in één team samen te hebben, is er altijd de best passende hulp bij
complexe problemen.
We zijn er speciaal voor kinderen en jongeren die in de reguliere zorg afhaken of de
reguliere zorg om bijzondere reden niet weten te bereiken. En voor gezinnen die,
ondanks reeds ingezette zorg, niet verder komen.
JeugdFACT+ vind je in de regio Midden IJssel en Oost Veluwe, in de gemeenten Apeldoorn,
Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen.

Begeleiding, consultatie en advies op verschillende
levensterreinen
JeugdFACT+ biedt jeugdhulp+. Begeleiding, consultatie en advies op
verschillende levensterreinen, zoals opleiding, wonen, werken, sociale
contacten. Onze hulp is afgeleid van de methodiek FACT, gericht op
personen met een psychiatrische hulpvraag. Op basis van FACT hebben
wij een unieke werkwijze ontwikkeld, waarbij alle aanwezige expertise uit
het team wordt ingezet.
We staan naast kind, jongere en ouders en helpen mee om te begrijpen
wat er aan de hand kan zijn, en wat er mogelijk is voor verbetering en
vooruitgang. We schuiven graag aan bij een overleg op school of met
een begeleider die al met het gezin werkt. We werken intensief samen in
de zorgketen en maken gebruik van een uitgebreide sociale kaart. Daar
waar nodig bieden wij begeleiding naar de reguliere zorg en behandeling.

Geen wachttijden en intaketijd
We werken snel en laagdrempelig. Als bekend is dat een beschikking
voor onze hulp wordt afgegeven, plannen we direct de eerste afspraak.
Er is geen wachttijd of intakeonderzoek. We gaan meteen aan de
slag met de informatie die bekend is. De kennismaking vindt meestal
thuis plaats, en ervoor is er vaak een groot overleg met ouders,
kind of jongere, en de betrokken hulpverleners en begeleiders. We
ondersteunen kind, jongere en ouders op weg naar wat zij willen
bereiken.
We bieden geen spoedzorg of 24-uurshulp. Voor consult of advies kun
je wel altijd terecht.

Hoe schakel je ons in?
Voor onze hulp is een beschikking voor jeugdhulp nodig van het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Een verwijzer van het wijkteam, maatschappelijk
werk of een (huis)arts kan deze beschikking aanvragen. Het gaat om een
beschikking met de productcode behandeling hoog (45A05) voor 85 uur.
De formele toezegging dat die beschikking wordt afgegeven, is voor ons
al een startschot om te beginnen.
Vaak starten we met twee hulpverleners, om zo ook sneller de
begeleiding in gang te zetten. De expertise die wordt gevraagd, bepaalt
voor een groot deel welke hulpverlener er gaat starten. Is er meer nodig
dan vragen we nog een collega uit het team om ook mee te denken. Zo
is er altijd de best passende hulp en hulpverlener.

JeugdFACT+ is een multidisciplinair team met
kennis en kunde vanuit Jeugd GGZ, Jeugdzorg,
LVB en Verslavingszorg.
We hebben onze eigen en unieke werkwijze
waarbij we wendbaar, snel inzetbaar en
laagdrempelig zijn. Op deze manier kunnen wij
langdurige en complexe problemen bij gezinnen en
kinderen en jongeren direct en volledig benaderen
vanuit onze verschillende specialistische
invalshoeken.

Informatie over onze hulp of de juiste verwijzing?
Bel met 088 38 22 887 en vraag naar JeugdFACT+. Of mail ons. Je krijgt snel antwoord,
want zo werken we. Meer informatie vind je ook op onze website www.jeugdfactplus.nl.
JeugdFACT+
Piet Heinstraat 27
7204 JN ZUTPHEN
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© JeugdFACT+ april 2019

