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Vanaf oktober 2022 start een nieuw team waarin de expertises van FACT (ggz) en 

 Toegang Tilburg samen komen. Dit wordt het team FACT+ Tilburg Centrum. Dit team 

helpt mensen met psychiatrische problemen die ook problemen ondervinden op het 

gebied van werk, financiën en/of de woonsituatie. Door samen te werken in één team 

kunnen we deze cliënten het best ondersteunen bij persoonlijk herstel.

GGz Breburg én Toegang Tilburg in één team

De problemen van de doelgroep van FACT+ uiten zich vaak op meerdere levensgebieden. 

Naast psychiatrische problemen zijn er vaak ook problemen met werk, financiën, het 

sociale netwerk of de woonsituatie. De doelgroep wordt in veel gevallen door verschillen-

de partijen geholpen, zoals het FACT team van GGz Breburg en het wijkteam van Toegang 

Tilburg. 

De Gemeente Tilburg heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) de 

taak om haar inwoners te ondersteunen. Dit doet de gemeente door de inzet van Toegang 

Tilburg, bestaande uit de organisaties MEE, IMW, GGD Hart voor Brabant en de gemeente 

Tilburg. Toegang Tilburg ondersteunt bijvoorbeeld bij zaken op het gebied van wonen, 

werken, sociale contacten, financiën en zelfzorg.

Waarom deze pilot? 

Door de krachten te bundelen tussen Toegang Tilburg en GGz Breburg kunnen cliënten 

nog beter geholpen worden. De cliënt ontvangt vanuit één team en met één plan de hulp 

en ondersteuning die hij of zij op dat moment nodig heeft. Dat betekent dus specialis-

tische hulp bij psychische problemen maar ook hulp bij onder andere werk, het sociale 

netwerk en de woonsituatie. Doordat alle professionals in één team samenwerken, kan er 

makkelijker en sneller gehandeld worden naar wat de cliënt nodig heeft om het leven de 

baas te blijven. 

Voor nu wordt er eerst een pilot gedraaid in het centrum van Tilburg. De aanmelding voor 

het team FACT+ Tilburg Centrum loopt via de reguliere verwijzing naar de ggz.


