
Persbericht 
 
Medewerkers GGZ F-ACT teams verenigen zich 
 
Vanaf 21 juni 2011 is de oprichting van de vereniging ACT en FACT Nederland een feit!  
 
F (functie)-ACT staat voor Assertive Community Treatment. ACT en FACT zijn ontwikkeld als goede 
modellen voor het bieden van zorg en behandeling aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. 
Dit betreffen diverse groepen, waaronder volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), 
volwassenen met EPA  en een forensische achtergrond of verslavingsproblematiek,  jeugdigen en ouderen 
met complexe problemen en licht verstandelijk gehandicapten.    
 
In 2003 zijn enkele teams ACT en FACT teams opgericht in Rotterdam en Noord-Kennemerland. Vanwege 
de succesvolle, geïntegreerde aanpak en de mogelijkheid opnames te voorkomen of korter te laten duren 
zijn er in de afgelopen 8 jaar 40 ACT teams en 90 FACT teams bijgekomen in Nederland.  
Ook andere zorginstellingen hebben interesse naar de doorontwikkeling van dit model. Via het CCAF 
(Centrum Certificering ACT en FACT) is het mogelijk uw team te certificeren op modelgetrouwheid.  
 
Verschillende landelijke F-ACT vertegenwoordigers hebben eind 2010 het besluit genomen tot het oprichten 
van deze vereniging. Internationaal sluiten we dan aan bij de oprichting van andere verenigingen. 
 
De nieuwe verenigingsnaam is: F-ACT Nederland.  
 
Het doel van F-ACT Nederland is het bevorderen en doorontwikkelen ACT en FACT. Dit doen we door het 
samenbrengen van mensen en het ter beschikking stellen van kennis en trainingsmogelijkheden.  
 
F-ACT Nederland stimuleert dat professionals, managers, beleidsmakers, onderzoekers en verzekeraars 
met elkaar werken aan de beste zorg voor deze doelgroepen. Om dit te bereiken organiseren we 
bijeenkomsten, faciliteren we bij het geven van trainingen, het verrichten van onderzoek en certificeringen, 
geven we nieuwsbrieven uit, en werken we samen aan het opbouwen van netwerken op de moderne 
communicatieplatforms.  
 
Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij ACT of FACT of bij de zorg aan mensen met complexe 
problemen kan lid worden van F-ACT Nederland.  
 
Wij nodigen u daarom van harte uit om dit snel te doen, aangezien de eerste 50 leden een korting krijgen 
van 10 Euro. Het lidmaatschap is jaarlijks 50 Euro.  
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij info@f-actnederland.nl en binnenkort ook op onze site  

www.f-actnederland.nl.  
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