De La Salle

Wat is FACT?
De La Salle heeft een FACT LVB+
team. Dit team is er speciaal voor
jou en de mensen om je heen. Of je
nou zelfstandig, met je partner of bij
je ouders woont. De medewerkers
van het FACT LVB+ team gaan je
ondersteunen, zodat je straks weer
goed kunt functioneren in het dagelijks
leven. Ze gaan bijvoorbeeld met je
mee naar instanties. Denk hierbij
aan de gemeente, het UWV of de

woningbouwvereniging. Ze helpen ook
bij het regelen van zaken op het gebied
van wonen, werken en financiën.
Als jij een therapie of behandeling
nodig hebt om meer grip te krijgen
op je leven, helpen deze medewerkers
je ook hierbij. De mensen om je heen
worden zoveel mogelijk betrokken bij
deze ondersteuning. Je staat er immers
niet alleen voor. Je regelt het samen,
maar wel op eigen kracht!

Wat doet het FACT LVB+ team
van De La Salle?
Het FACT LVB+ team bestaat uit
ambulant behandelaren, een sociaal
psychiatrisch verpleegkundige, een
jobcoach en gedragsdeskundigen.
Zonodig worden een psychiater
en/of therapeuten ingeschakeld.
De behandelaar van het FACT LVB+
team neem contact met je op om een
afspraak te maken. Samen met deze
behandelaar bespreek je welke hulp
je nodig hebt.
De behandelaar bespreekt dit later met
de medewerkers van het FACT LVB+
team. Dan overleggen ze hoe ze jou het
beste kunnen helpen.
Wanneer het goed gaat met je, is er
meestal weinig hulp nodig. Wanneer
het slechter gaat, kan het team je
meer hulp bieden. Het team is dus
voor langere tijd beschikbaar.

De voordelen:
• We maken een plan dat is
afgestemd op jouw situatie.
En de mensen om je heen.
• We helpen je gedurende een langere
periode.
• De ondersteuning is intensief als het
moet, op afstand als het kan.
• De samenstelling van het team dat
jou helpt blijft hetzelfde.
Meer weten?
Voor meer informatie over FACT LVB+
of over aanmelding kun je contact
opnemen met:
Cliëntenbureau Noordoost-Brabant
0411 - 65 24 44
clientenbureaunob@koraal.nl

∏ Kijk ook eens op onze
website de-la-salle.nl

