
Wat
De GGz Roads coaches zijn een aanspreekpunt 
voor iedereen in de wijk. Zij geven consultatie en 
advies. Het is de toeleiding van de bewoners naar 
de juiste zorg en ondersteuning (huisarts, consult 
in de wijk, ZTL of preventie). De coaches creëren 
verbinding tussen de (welzijns) organisaties, 
werkvelden en professionals en vergroten van 
de participatiemogelijkheden van bewoners.

Contact
Marlot vd Himst   T: 06 50 20 79 44
Karma Zeelenberg   T: 06 28 47 86 20

Wat 
Arkin Zorgtoeleiding is er voor mensen in een 
kwetsbare positie waarbij een vermoeden van 
psychiatrie, al dan niet met verslaving, bestaat 
die niet zelfstandig een hulpvraag formuleren of 
waarbij de zorgbehoefte niet naadloos aansluit bij 
het bestaande zorgaanbod. Wij bieden consultatie 
(o.a. wijkspreekuur op locatie in de wijk), 
diagnostiek en leiden indien nodig toe naar 
passende zorg. 

Contact
Bureaudienst    T: 020 590 42 22
Martin Kraak   T: 06 55 17 39 77
Iris vd Lee   T: 06 15 52 00 69  
Silvia Kurvers   T: 06 21 53 81 83
Merel Hendriks    T: 06 29 42 21 09

Zorgtoeleiding

Wat 
Arkin Preventie richt zich op (vroeg)signalering en 
preventie van psychische klachten en leidt deze 
bewoners toe naar preventie en zorg. Wij bieden 
laagdrempelige adviesgesprekken, voorlichting en 
cursussen. Daarnaast advies, consultatie en trainingen 
voor professionals op het gebied van (vroeg)signalering 
psychische klachten. Ook bieden wij hulp en onder-
steuning voor familieleden en naasten van mensen 
met psychische problemen. Meer informatie op 
www.arkin.nl/preventie en www.mijnihelp.nl.

Contact
Mirjam Algera      T: 020 590 13 30
E: preventie@arkin.nl

Wat
Het ACT is er voor de mensen die, op grond van hun 
al dan niet tijdelijke psychische kwetsbaarheid en/of 
verslavingsproblemen in combinatie met sociale en 
maatschappelijke problematiek, intensieve, 
flexibele, specialistische behandeling nodig hebben. 
Wij richten ons op cliënten die dak- en thuisloos zijn 
en waarbij de reguliere (wijk)zorg niet toereikend is.

Contact
Bureaudienst    T: 020 590 14 20
Coördinator: Rob Smit       T: 06 25 08 38 45

ACT

Wat
Pit & Co herstelwerkplaatsen bieden toegankelijke 
trainingen en groepen door ervaringswerkers met 
hoop en perspectief. We zijn er voor iedereen die wil 
werken aan zijn herstel en ook voor 
naastbetrokkenen. We bieden vrije ruimte om te 
groeien en interesses en mogelijkheden te 
onderzoeken. Dat betekent: leren, proberen, vertellen 
en luisteren, ontmoeten en doen.

Contact 
Amna Haji
E: Pitenco@arkin.nl
www.pit-co.nl

Wat
Een FACT-team richt zich op de behandeling van 
mensen met een ernstige psychiatrische 
aandoening waarbij er sprake is van actuele 
complexe problematiek. Een FACT-team heeft
oog voor de zorgvragen op de verschillende 
levensgebieden. De behandeling wordt op
maat geboden met wisselende intensiteit. 
De behandeling vindt plaats in samenspraak 
met cliënt en zijn omgeving.

Contact
Thinka vd Heiden   T: 06 25 01 47 47
Geoffrey Bakker    T: 06 50 83 38 29

FACT team
Wat
Als een cliënt al een tijd intensieve psychische hulp 
heeft gehad, kan die toe zijn aan een volgende stap. 
Bij Arkin BasisGGz kijken we samen met de cliënt 
vooruit naar de toekomst. Ook als de behandeling bij 
de specialistische GGz is afgerond, maar de cliënt nog 
wel iemand nodig heeft om af en toe op terug te 
vallen, kan die terecht bij Arkin BasisGGz.

Contact
Anja Lek   T: 020 590 88 04 / 45 55
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