FACT voor (jong)volwassenen met LVB (FACT LVB 18+)
Doelgroep (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek,
zoals gedragsproblemen, verslaving en/of criminaliteit, die de weg naar hulpverlening
niet weten te vinden.
Leeftijd
vanaf 18 jaar
Aanvullend therapie, arbeidsparticipatie, onderwijs
Plaats
Rijk van Nijmegen
Contact
Klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 01, lvbfactnijmegen@pluryn.nl

■ Korte beschrijving van deze dienstverlening
Het FACT-team helpt jongvolwassenen met complexe problematiek om hun leven weer op orde te krijgen.
Samen met de (jong)volwassene gaat het team aan de slag om problemen te verminderen en de ontwikkeling
weer op gang te brengen. FACT gaat daarbij uit van iemands eigen kracht en de ondersteuning van mensen
uit hun omgeving, zoals familie en vrienden. Begeleiding en behandeling vindt plaats in de eigen
leefomgeving. Doel is het leven weer op de rit te krijgen en te houden.
■ Wie voert de ondersteuning uit?
Het FACT-team is een multidisciplinair team met verschillende specialisten: een GZ-psycholoog/
gedragswetenschapper; systeemtherapeut; psychiater; sociaal psychiatrisch verpleegkundige; Arts
Verstandelijk Gehandicapten (AVG); intensief ambulant hulpverlener; IPS-trajectcoach voor de begeleiding
naar (een vorm van) arbeid en een verslavingsdeskundige.
Daarnaast is er een ervaringsdeskundige aanwezig. Dat is een medewerker met een licht verstandelijke
beperking die in het verleden zelf te maken had met problematiek op meerdere levensgebieden.
■ Welke faciliteiten heeft Pluryn?
De specialisten in het FACT-team werken samen en bieden hulp op allerlei gebieden: wonen, werk, school,
(samen)leven, financiën en psychiatrische problematiek. Ook de behandeling verzorgt het FACT-team zelf. Maar
als het nodig is, werkt het team samen met andere specialistische organisaties, zoals verslavingszorg, reguliere
GGZ of De Praktijk. Het FACT-team houdt altijd overzicht over het totaal. Therapievormen zijn: leefstijltraining,
systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling, relationele therapie, EMDR, farmacotherapie.
■ Voorwaarden
FACT start met een kennismakingsgesprek met de (jong)volwassenen en mensen uit zijn/ haar omgeving,
zoals familie, vrienden, buren en mensen van dag- of sportactiviteiten. We bespreken wat er goed gaat en
kijken ook naar de problemen en de hulp die daarbij nodig is. We luisteren goed naar de eigen wensen en
verwachtingen. Daarna stellen we een voorlopig toekomstplan op. Is iemand voldoende betrokken bij zijn/
haar behandeling en zijn de doelen duidelijk? Dan is het tijd voor een definitief plan van aanpak.
■ Wie betaalt dat?
Financiering van FACT LVB 18+ is met een CIZ-indicatie voor behandeling en begeleiding mogelijk via de
WLZ. Voor mensen die begeleiding krijgen vanuit de gemeente (WMO) kunnen we naast begeleiding meestal
behandeling inzetten via de Zorgverzekeringswet. Ons klantenbureau kan hierover verder informeren.
■ Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, 088 - 779 50 01,
lvbfactnijmegen@pluryn.nl

