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Beste mensen,
Dit voorwoord schrijven wij in een tijd waarin we als maatschappij

Regelmatig stemmen we af met ouders, jongeren en pleegouders

en als organisatie met de grote coronacrisis te maken hebben.

of we de goede dingen doen op de goede manier. We zijn

Dat vraagt veel van ons, maar we zijn ook blij te merken dat

ook heel blij dat het ons in 2019 weer is gelukt om voldoende

onze organisatie goed staat en dat we gezamenlijk op nieuwe

goede, deskundige en ook gewoon leuke collega’s te vinden en

manieren toch zorg kunnen blijven leveren. Lees de persoonlijke

te houden. Zij bepalen immers het werk dat we kunnen doen.

verhalen op onze website, om de moed erin te houden, ter

Ook ervaringsdeskundigen hebben een prominente plek in onze

herkenning, om van te leren, ter inspiratie en om het gevoel van

organisatie gekregen. Zij zijn een zeer welkome aanvulling naast

samen te versterken.

dat natuurlijk ieder van ons zijn eigen ervaring ook inzet.

In 2019 hebben we ons met hart en ziel en met alle kennis die

Financieel was 2019 voor ons een zeer lastig jaar. Het systeem

we hebben, ingezet om goede zorg te bieden. Die zorg vond

van verantwoorden van de zorg is door de jaren heen steeds

thuis plaats, of op school of op een andere plaats die paste bij

ingewikkelder geworden. Dat kost ons te veel tijd en aandacht.

de behandeling en die prettig is voor het gezin of de jongere.

In 2019 hebben we teveel zorg geleverd waarvoor niet werd

Voor een aantal kinderen is het niet mogelijk thuis te wonen,

betaald. Dat maakt dat we nog strakker moeten sturen en nog

wij doen er alles aan om voor deze kinderen een ‘thuisgevoel’

vaker niet kunnen starten met de zorg omdat de beschikking

te creëren. Dit jaar stond voor ons onder meer de verdergaande

niet geregeld is. Met de gemeenten wordt er aan gewerkt om

samenwerking tussen Spirit en Bascule centraal. Het lukt ons

dit veel beter te krijgen.

steeds beter de hulp op elkaar af te stemmen. Niet alleen met
elkaar, maar ook met de andere partijen. Zo krijgt de samen-

Toch kijken we terug op een goed jaar. Met veel energie

werking met de collega’s van de PI-scholen steeds meer vorm,

gaan we door in 2020, ook in lastige tijden zetten we ons in

evenals met andere (speciaal)onderwijs collega’s. Het leren van

om samen met anderen goede zorg en hulp te leveren.

elkaar en met elkaar is af en toe best een taai proces, maar
iedere keer als het lukt zijn we daar blij mee. Het gezinsgerichte

Nellieke de Koning en Mariënne Verhoef

werken heeft dit jaar een flinke boost gekregen. Onderzoek is
ook een belangrijke pijler van onze organisatie; de academische
verankering en de verankering in de praktijk zorgen ervoor dat
we voortdurend relevant en toekomstgericht onderzoek kunnen
doen.
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De kern van 2019

Kinderen en jongeren de best mogelijke zorg geven. Dat was ook
in de 2019 de kern van alles wat wij deden. Dag in dag uit.
Met tomeloze inzet boden wij zorg, zo dicht mogelijk bij de thuisomgeving. Wij zochten naar passende oplossingen, samen met
alle betrokkenen rondom het kind, zoals de ouders, de school, de
Ouder- en Kindteams, de wijkteams en specifieke zorgverleners.
#2019 #bestmogelijkezorg #samen #zothuismogelijk
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1.1

Komen tot een gezamenlijk
vakmanschap
De best mogelijke zorg bieden, betekent ook constant

van cliënten en de kennis en ervaring van behandelaren bij

verbeteren. Wij zetten alles op alles om onze zorg goed te

elkaar worden gebracht. Zo ontstaat een zorgtraject dat bij de

laten aansluiten op wat kinderen, jongeren en ouders ons

cliënt en het gezin past. In 2019 is veel aandacht besteed aan

leren over wat er voor hen echt toe doet (7 punten van

deze methode. Zo zijn er aandachtsfunctionarissen aangesteld

goede zorg). Daarnaast willen wij de kernwaarden van

die de principes bij de verschillende teams onder de aandacht

Levvel: samen, aandacht, verdiepend en lef, vertalen naar

hebben gebracht. En er waren ludieke acties om het Samen

ons handelen en daarmee de benodigde transformatie

Beter Beslissen actueel te houden in de teams.

verder brengen. Deze en andere doelen werden in 2019
gebundeld in drie verschillende projecten waarmee we ons

De Bascule, Geweldloos Verzet

gezamenlijke vakmanschap doorontwikkelen.

In 2019 is er veel aandacht besteed aan het werken met de
uitgangspunten van Geweldloos Verzet. Deze bieden ouders/

Spirit, Vakmanschap

verzorgers en professionals handvatten om de regie te (her)

Het project Vakmanschap gaat over goed aansluiten:

pakken en vast te houden bij kinderen en jongeren die

samen met kinderen/jongeren, ouders en de mensen die

zelfdestructief, onacceptabel of gewelddadig gedrag vertonen.

bij hen horen, onderzoeken wat er écht van betekenis is.

Het kan worden gebruikt als verbaal overtuigen niet meer werkt

En vervolgens trouw en liefdevol doen wat nodig en

en dit overgaat in schelden, dreigen en schreeuwen. Als de

verstandig is. Alle werkprocessen en hulpvormen worden

hulpverlener of ouder zelf even afkoelt, kan het kind of de jongere

vanuit deze uitgangspunten ingericht en ondersteund met

ook even afstand nemen en kan er daarna beter een gesprek

onder andere leertrajecten, ‘coaching on the job’ en de

worden aangegaan over het conflict: het ijzer smeden als het

helpdesk. Daarnaast leren wij van elkaar door verhalen met

koud is! Ook bij Spirit zijn inmiddels al veel mensen getraind in

elkaar te delen (kijkboxen).

het werken met geweldloos verzet.

Alle medewerkers ontvingen in 2019 het boekje ‘Dit is waar

#nogbeterezorg #vakmanschap #samenbeterbeslissen

wij voor staan’, waarin Vakmanschap is beschreven.

De Bascule, Samen Beter Beslissen
Samen Beter Beslissen zorgt ervoor dat cliënten en
behandelaren samen een keuze maken voor een bepaalde
behandeling. Belangrijk hierbij is dat de wensen en waarden
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1.2

Interne Transformatietafel Verblijf

Kinderen worden nog steeds (te vaak) uit huis geplaatst en
veelvuldig ‘doorgeplaatst’. Dit druist in tegen wat wij willen.
Om dit aan te pakken, is binnen verschillende gemeenten in de
regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland de
Transformatietafel Verblijf ingesteld, om alternatieven voor
verblijf te zoeken. De Bascule en Spirit speelden op deze
ontwikkeling in met de Interne Transformatietafel. Deze interne
tafel geeft advies als er vragen en/of problemen rondom verblijf
spelen, vóórdat de externe tafel wordt ingeschakeld. In de
meeste gevallen gaat het om kinderen die al psychiatrische
zorg krijgen bij de Bascule en waar verblijfsproblemen zijn gaan
spelen. Behandelaren kunnen een casus inbrengen bij een vast
kernteam, waar gekeken wordt naar mogelijke oplossingen en
naar hoe binnen de oplossingen de samenwerkingen tussen
Spirit en de Bascule vorm kan worden gegeven. Anders gezegd:
de interne tafel is een middel om de problemen rondom verblijf
zo snel mogelijk aan te pakken en op te lossen.
#internetransformatietafel #eigeninitatief #voorkomen
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1.3

Verborgen oplossingen

Bij deze aanpak screenen wij direct vanaf het moment van
aanmelding de situatie met betrekking tot support, wonen,
financiën (schulden), werk, opleidingen en gezondheid: de BIG5.
Deze screening levert de nodige aandachtspunten op. In 2019
hebben wij samen met 56 jeugdigen, die wachtten op een
verblijfsplek bij Spirit, goed onderzocht wat zij nodig hadden.
Er bleek vaak sprake te zijn van stress over huisvesting en/of
schulden of onzekerheid over de toekomst. Door deze
aandachtspunten mee te nemen in het maken en uitvoeren van
hun maatwerkplan, was voor maar liefst 13 jongeren (24%) een
verblijfsplek niet meer nodig. Zij konden eerder uitstromen of
hoefden niet uit huis te worden geplaatst.
#directscreenen #BIG5 #maatwerkplan #metresultaat
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1.4

Ambulante intensieve
outreachende gezinsaanpak
Bij Going, de nieuwe ambulante intensieve

• Zorg in de thuissituatie: veelal is begeleiding in de thuissituatie

outreachende gezinsaanpak, wordt de kennis

nodig om een uithuisplaatsing daadwerkelijk te kunnen

en kunde van psychiatrie (de Bascule) en

voorkomen. Onze gezinsinterventies zijn gericht op verandering,

opvoedhulp (Spirit) geïntegreerd tot zorg

er is begeleiding nodig om te zorgen dat een gezin (weer) kan

op maat voor gezinnen met complexe

gaan draaien.

problematiek. Onze focus ligt op het hele
systeem, op het reduceren van chronische

• Respijt- en logeervoorzieningen: als de zorg en begeleiding

stress, het vergroten van bestaanszeker-

tekortschiet omdat er ondanks onze inzet bijvoorbeeld

heid en behandeling van trauma’s. In 2019

onveiligheid blijft bestaan in een gezin, kan het gezin in zijn 		

hebben wij op dit vlak dan ook de nodige

geheel worden opgevangen.

stappen gezet. Zo hebben wij experts
gevraagd om mee te denken over de vraag

• Intensievere samenwerking met de GGZ voor volwassenen:

hoe wij nog meer systeemgericht kunnen

in veel gezinnen spelen psychische klachten bij ouders een 		

werken, hebben wij onderzocht waar

belangrijke rol. In 2020 worden, in samenwerking met Arkin, 		

overlap c.q. hiaten zitten bij de bestaande

een serie bijeenkomsten georganiseerd om zorgmedewerkers

interventies en hebben wij een uitgebreid

te leren bepalen wat er nodig is om systemische zorg te

plan gemaakt voor 2020.

kunnen bieden.

Een aantal speerpunten op een rij.
#systeemgerichteaanpak #gezinnen #plan2020
• Het consultatieteam Going werkt nauw
samen met het aanmeldteam en met
de zorgteams in de regio. Zo zorgen we
ervoor dat we tijdig de juiste hulp inzetten.
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1.5

Specialistische jeugdhulp
in het onderwijs
Sinds anderhalf jaar biedt Spirit specialistische jeugdhulp op

de nauwe samenwerking met zowel het onderwijs(zorg)team als

scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam en leveren wij,

het gezin trekken onze hulpverleners één heldere lijn en bieden

samen met scholen, maatwerk aan leerlingen en hun gezinnen

zij zo effectief mogelijke hulpverlening, met als einddoel een

met een hulpvraag. Dit project, Specialistische Jeugdhulp in

ononderbroken schoolloopbaan.

Speciaal Onderwijs (SJSO), lijkt zijn vruchten af te werpen.
Spirit heeft na een jaar de resultaten geïnventariseerd en vier

Ook de Bascule is actief in het SJSO. Van oudsher was de

concrete casussen uitgewerkt in een notitie.

Bascule al nauw verbonden met de Bascule PI-scholen en met
behandelklassen op de Altra Colleges. Deze samenwerking is

Jeugdhulpverleners van het SJSO zijn gedurende de hele week

met de invoering van het SJSO in 2018 verder verstevigd. De

zichtbaar aanwezig op school, de hulp voor leerlingen en ouders

scholen waar de Bascule zich met het SJSO aan heeft verbonden,

is dus altijd dichtbij. Daarnaast werken zij systemisch, gezins-

hebben een zeer diverse leerlingenpopulatie met daaraan

gericht; er is zowel hulp op school als in de gezinssituatie. Door

gekoppelde, specifieke zorgvragen. Zo zijn er relatief veel leerlingen
op Altra Bleichrodt die autisme hebben en hebben de leerlingen
op Altra School2Care vaak een verbrokkeld schoolverleden met
veel negatieve leerervaringen. Door behandeling en onderwijs
op een plek aan te bieden, is er een win-winsituatie ontstaan
voor jongeren met een groot risico op schooluitval. Door de
inzet van gespecialiseerde jeugdhulp kan er maatwerk geboden
worden.
#maatwerk #laagdrempelig #samenopschool
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1.6

Gebiedsgericht werken

Na regio’s zoals Gooi en Vechtstreek en de Haarlemmermeer,
zijn wij in 2019 in Amsterdam ook gestart met gebiedsgericht
werken. De Bascule is sinds 2017 al in regioteams aan het werk,
en in 2019 zijn we de samenwerking tussen Spirit en de Bascule
in een aantal teams verder gaan vormgeven. Doel hiervan is de
specialistische jeugdhulp en kinder- en jeugdpsychiatrie optimaal
te laten aansluiten. Niet alleen bij de vraag van gezinnen, maar
ook bij de hulpverlening vanuit de basisvoorzieningen en de
zorg vanuit huisartsen en generalistische wijkteams (Ouder- en
Kindteams en Samen DOEN teams). In het Amsterdamse
Geuzenveld-Slotermeer bijvoorbeeld trekken Spirit en de
Bascule sinds eind 2019 samen op met deze wijkteams.
Er is zelfs een behandellocatie in de wijk gevonden en ‘vooruitgeschoven’ hulpverleners van Spirit en de Bascule zetten
hun expertise in als aanvulling op de expertise van de wijkteams.
En in Amsterdam Noord hebben we samen met Altra,
Opvoedpoli, Cordaan en Het Kabouterhuis de intentie uitgesproken
om vanuit het credo ‘geen kind de wijk uit’ te zorgen dat de
specialistische jeugdhulp in het gebied geboden wordt.
#gebiedsgerichtwerken #dewijkin #hulpdichtbijhuis
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1.7

Sluiting separeerruimten

Goed nieuws: in 2019 werd een belangrijke stap gezet. De
separeerruimten van JeugdzorgPlus-voorziening De Koppeling
werden definitief gesloten. Een mooie en bijzondere stap om
dwang en drangmaatregelen te verminderen, binnen de uitwerking van het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare
jongeren’. Een actieplan van de Branches Gespecialiseerde Zorg
voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS, met maatregelen
om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden
behoren, het aantal suïcides omlaag en het aantal gesloten
plaatsingen en onnodige doorplaatsingen verminderd worden.
Lees ook de nieuwsberichten:
Separatieruimte in de Koppeling sluit definitief
Jongeren niet meer beveiligen met deuren en hekken
Grunberg in een gesloten inrichting
#defintiefgesloten #dekoppeling #belangrijkestap
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1.8

Jongeren- en
ouderparticipatie
Jongeren- en ouderparticipatie maken

• Jongeren zijn betrokken bij diverse projecten, zoals bij het ont-

een wezenlijk onderdeel uit van de visie

wikkelen van trainingen en het maken van voorlichtingsvideo’s.

van de Bascule en Spirit, van de manier

We werken met ExpEx (Experienced Experts) en hebben een

waarop wij werken. Waar mogelijk

eigen ervaringsdeskundigenteam (EKT).

betrekken wij dan ook zoveel mogelijk
ouders en jongeren. We vragen hun

• Spirit en de Bascule organiseren oudercafés, een ontmoetings-

mening en nodigen hen uit om mee te

plek voor (pleeg)ouders die door Spirit of de Bascule worden 		

denken. Ook in 2019. Een paar hoogte-

begeleid.

punten op een rij.
• De Bascule organiseerde ‘De leertafel goede zorg’, waar
• Ouders en jongeren hebben actief
meegewerkt aan de nieuwe identiteit

betrokkenen van gedachten konden wisselen over alle
onderwerpen die de zorg raken.

van Levvel en hebben nagedacht over
hoe de nieuwe medezeggenschapsraad er straks uit moet zien.

• En - last but not least - is in 2019 de Centrale Cliëntenraad van
de Bascule een medezeggenschapsraad geworden voor
zowel Spirit als de Bascule onder de naam Kerngroep, een 		

• Vanuit het fusieplatform hebben 		

gezamenlijke raad op weg naar de nieuwe organisatie: Levvel.

ouders en jongeren 7 punten 		
benoemd die voor hen belangrijk zijn

#ouders #jongeren #samen

voor het ontvangen van zorg.
En zij denken actief mee over hoe het
fusiedoel, samen (nog) betere hulp te
verlenen, bereikt kan worden.
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1.9

Pleegzorg en Gezinsvormen
We kijken voortdurend hoe we met elkaar de pleegzorg

• Samen met de alliantie ‘Kind in Gezin’ organiseerden wij een

en de gezinshuiszorg kunnen verbeteren en vernieuwen.

bijeenkomst met netwerkpartners over het duurzaam opvangen

In 2019 hebben wij dan ook een flink aantal initiatieven op

van een complexe doelgroep binnen de gezinshuizen.

dit gebied ontplooid. Een aantal voorbeelden:
• In samenwerking met de gemeente Amsterdam ontwikkelden
• Om (nog) meer samenhang aan te brengen in de

wij een innovatieve bewustwordingscampagne rondom pleeg-

pleegzorg en gezinshuiszorg en alle ontwikkelingen die

zorg, met behulp van Virtual Reality: Bekijk het eens door

daarop van invloed zijn, hebben wij in 2019 een

een andere bril.

programmaplan geschreven: ‘Een stabiel en duurzaam
thuis voor elk kind’.

• Wij werkten actief mee aan de nieuwe landelijke campagne:
Openjewereld.nu.

• Wij zijn gestart met het standaard screenen van pleegkinderen die fulltime bij een pleeggezin gaan wonen.

• Samen met belangenvereniging Pleeggrootouders Nederland,

Zo krijgen wij in een vroeg stadium een goed beeld van

Kenter, Parlan en vele vrijwilligers organiseerde Spirit de

het pleegkind en zijn/haar behoeften.

Pleeggrootouderdag, die werd geopend door prinses Beatrix.

• In samenwerking met het programma 16-27 zijn wij

• Na 22 jaar ging ons magazine Binding verder als Thuismakers.

een project gestart om hulpverleners en pleegouders/
gezinshuisouders te activeren en toe te rusten om

#duurzaamthuis #openjewereld #thuismakers

tijdig, systematisch, methodisch en op maat met
jongeren te gaan werken aan hun zelfstandigheid.
• In 2019 zijn landelijke kwaliteitscriteria voor de gezinshuizen ontwikkeld die beschrijven wat de kenmerken
van een goed gezinshuis zijn. Spirit heeft actief
meegedacht over deze criteria en meegewerkt aan
het landelijke koersdocument ‘Sterke gezinshuizen’.
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1.10

Onze HOOFDzaak

Van alle behandelingen slaat 60% aan en herstellen kinderen en
jongeren voldoende, 40% werkt dus nog niet optimaal. Om daar
verandering in te brengen is wetenschappelijk onderzoek nodig.
Helaas zijn de reguliere financiële middelen te beperkt om dit
onderzoek uit te kunnen voeren. En dus hebben wij zelf het
heft in handen genomen en Onze HOOFDzaak geïnitieerd. Een
vehikel om fondsen te werven. En 2019 was het jaar van het
eerste grote wapenfeit van Onze HOOFDzaak: acht collega’s van
Spirit en de Bascule fietsten (uiteraard gesponsord) van Verona
in Italië naar Maastricht.
Een avontuurlijke tocht waarmee maar liefst € 30.575,- werd
opgehaald, bestemd voor het onderzoek van Arne Popma naar
de effectiviteit van de G-Moji app.

#fondsenwerving #onderzoek #1100km
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1.11

TOPGGz
We zetten onze expertises in om goede zorg voor gezinnen te

Expertisegebieden van Spirit zijn:

kunnen bieden. Onze kennis is gestoeld op praktijkervaring,

• Pleegzorg en gezinsvormen

wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Samen met ouders,

• Jeugd en Veiligheid

kinderen en jongeren als ervaringsdeskundigen, werken we

• 16-27

aan de verbetering van de jeugdhulp. Daarnaast zetten wij onze

• Gebiedsgericht werken

kennis in om professionals op te leiden.

• Seksespecifieke hulpverlening

De expertisegebieden van de Bascule zijn:

Hoog specialistische zorg

• Emotionele stoornissen

Voor sommige kinderen en jongeren blijkt zelfs een specialistische

• Trauma, Gehechtheid en Gezin

behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld wanneer er sprake

• Forensisch en Gedrag Ontwikkelingsstoornissen

is van zeer ernstige, hoog complexe of zeldzame psychische
problemen. De Bascule heeft drie afdelingen met een TOPGGz
keurmerk waar ouders en kinderen uit heel Nederland terecht
kunnen voor hoog specialistische diagnostiek en behandeling.
De TOPGGz-afdelingen zijn:
• het Expertisecentrum voor Dwang, Angst en Tics (DAT)
• het Centrum Trauma en Gezin
• de afdeling voor Complexe gedragsstoornissen en
Forensische jeugdpsychiatrie

#topggz #heelnederland #specialistischehulp
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G-moji is een zelfhulp-app waar-

Extra Teamlid is een prijswinnende innovatie

mee jongeren met psychische

waarmee hulpverleners, met behulp van spel

problemen hun emoties zichtbaar

en data-analyses, uithuisplaatsing van jongeren

kunnen maken. Om de app te

kunnen voorkomen. Het is een bordspel en

testen, gebruikten maar liefst 500

een applicatie, die ouders en hulpverleners

jongeren (zonder psychische pro-

helpen om in te schatten welke hulp jongeren

Steeds betere zorg bieden, betekent ook constant innoveren en

blemen) deze app. Zij doneerden

nodig hebben. Extra Teamlid is ontwikkeld door

ontwikkelen. Dat deden wij in 2019 dan ook volop.

hun data om de app te vervolmaken

Greenberry en Garage2020.

en zo andere jongeren te helpen.

1.12

Innovatie en ontwikkeling

#innovatie #ontwikkeling #app #theater

Onze HOOFDzaak organiseerde
een gesponsorde fietstocht om fondsen te werven voor onderzoek naar deze app.

Voor het tweede jaar werkte de Bascule mee
aan een theaterproject van Frascati. In dit unieke
project kregen jongeren die in behandeling zijn
bij de Bascule, de kans om hun eigen wereld op
een andere manier vorm te geven dan via therapie.
En konden zij de buitenwereld deelgenoot maken
van hun ervaringen.

Selfie-interventie is een nieuwe
behandelmethode die erop gericht is
het zelfvertrouwen te vergroten van
jongeren die ingrijpende gebeurtenissen
hebben meegemaakt. De Bascule is
een van de instellingen die onderzoek
doet naar deze behandelmethode.

r_h en 150 anderen vinden dit leuk
15 MEI 2020

Bascule_Spirit
Jaarverslag 2019
Invloed van stemmen in het hoofd
Een nieuw ontwikkelde psychotherapie vermindert
bij kinderen van 8 tot 18 jaar de invloed van stemmen

1.13

Promoties en wetenschappelijk
onderzoek

in hun hoofd. Dat is de uitkomst van een onderzoek

Bij de Bascule zijn wij constant bezig met het verbeteren van

van Kim van Slobbe-Maijer, kinder- en jeugdpsychiater

behandelingen om jongeren en kinderen nog beter te kunnen

en onderzoeker bij de Bascule en promovenda bij het

helpen. Via wetenschappelijk onderzoek vergaren wij kennis, die

UMCG.

wij vervolgens kunnen toepassen in de praktijk. Voor onderzoeken
werkt de Bascule intensief samen met de Universiteit van

Selectief mutisme onderzoek

Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2019 liepen

Een onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling

er diverse onderzoeken.

‘Praten, een kwestie van doen’. Deze individuele
behandeling voor kinderen van 3 tot 12 jaar wordt op

#wetenschappelijkonderzoek #meerkennis

school, peuterspeelzaal of crèche gegeven, omdat dit

#nogbeterebehandelingen

vaak plekken zijn waar een kind niet durft te praten.
Daarnaast wordt in dit onderzoek ook onderzocht of
erfelijkheid een rol speelt bij selectief mutisme.
ADHD en nemen van risico
Tackle your tics

Mensen met ADHD hebben niet méér behoefte aan

Bij het expertisecentrum

het nemen van risico. Dat is de uitkomst van het

Depressie, Angst en

onderzoek dat is uitgevoerd door onder andere de

Tics onderzoekt de

Bascule-medewerkers Tycho Dekkers en Arne Popma.

Bascule de haalbaarheid

Dit onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Attention

en effectiviteit van

Disorders.

een korte, intensieve
exposuretherapie voor kinderen met ticstoornissen.

Intensieve behandelweek voor kinderen en jongeren
met een dwangstoornis

Risico op PTSS

In 2019 is in alle vier de schoolvakanties een intensieve

Els van Meijel, onder-

behandelweek georganiseerd voor kinderen met

zoeker bij de Bascule

dwangstoornissen. Om te bezien of deze behandelweken

en Amsterdam UMC,

een positieve uitkomst hadden, is er van elke editie

onderzocht STEPP, een

data verzameld. Uit de analyses hiervan bleek dat de

screeningsinstrument

dwangstoornis(sen) bij het merendeel van de kinderen

waarmee het risico op PTSS kan worden vastgesteld.

en jongeren was afgenomen.
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1.14

Vitaliteit van medewerkers

Zonder de professionele inzet van onze medewerkers, die er
elke dag weer de schouders onder zetten, kunnen we er niet zijn
voor de kinderen, jongeren en hun gezinnen. Daarom investeren
wij voortdurend in hun kennis en welzijn.
De Bascule en Spirit trokken in 2019 samen op bij het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid van medewerkers’, waarbij werk
en privé goed in balans zijn. Om dit doel te bereiken werd alles
uit de kast getrokken. Van timemanagement tot stoelmassages
en van mindfulness tot powermom coachingsessies.
Ook medewerkers zelf initieerden gezonde activiteiten, zoals
een bedrijfshockeyteam en deelname aan de Dam tot Damloop
en aan de Amsterdam UMC Run. Het Collegiaal Opvang Team
stond klaar voor collega’s die te maken hebben gehad met
fysiek of verbaal geweld. En de Bascule en Spirit werkten
samen met Sigra in ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’, een
loopbaantraject van CNV Zorg & Welzijn en RegioPlus, dat
mogelijk is gemaakt door het ministerie van VWS.
#vitaliteit #powermom #inbalans #loopbaan
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2

Samen eropaf!

Het doel, de fusie tussen Spirit en de Bascule, komt steeds
dichterbij. In 2019 zijn wij weer met volle kracht vooruit gegaan
met het integreren van de twee organisaties. En hoe. Steeds
meer teams werken samen of zijn bezig de mogelijkheden te
verkennen. En ook op andere vlakken is hard gewerkt aan de
fusie. Van de organisatiestructuur tot de nieuwe naam. Van één
intranet tot de arbeidsvoorwaarden en de realisatie van één
aanmeldteam.
#eendoel #fusie #vollekrachtvooruit #samen
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2.1

Onze nieuwe naam: Levvel

Levvel wordt onze nieuwe naam. Spirit en de Bascule zijn krachtige
merken met een sterk imago. Een naam waarin deze twee
namen zijn verwerkt, lag voor de hand. Toch hebben wij een andere
keuze gemaakt en gekozen voor een compleet nieuwe naam.
Om de meerwaarde van de fusie extra te benadrukken.
Waarom Levvel?
Levvel gaat over leven, lef tonen en lekker in je vel zitten. Over
met elkaar kunnen Levvel-en. Over jongeren naar een nieuw
Levvel in hun leven helpen, of in een Levvel laten blijven als dat
oké voor ze voelt. Levvel laat zien waar wij voor gaan: met een
stevige basis de toekomst tegemoet. We combineren onze
expertises vanuit de specialistische jeugdhulp en de academische
kinder- en jeugdpsychiatrie. Wij zijn specialisten voor jeugd en
gezin. Levvel staat naast de kinderen en jongeren en (pleeg)gezinnen. Als ze vallen, helpen we hen met opstaan. Levvel straalt
energie uit: wij laten zien dat we een voortrekkersrol hebben,
dat wij innovatief en daadkrachtig zijn. Dat is wat we met deze
naam en het logo willen uitstralen. Samen op weg naar een
nieuw Levvel!
#nieuwenaam #voorjouwtoekomst #meerwaarde #levvel
#energie #naareennieuwlevvel
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2.2

Gezamenlijke identiteit

Een sterke en breed gedragen identiteit is voor onze nieuwe
organisatie van essentieel belang. Spirit en de Bascule staan
samen voor het vinden van kansen en effectieve oplossingen die
passen bij het leven van kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen.
Met onze diepgaande kennis, ervaring en een dosis lef kunnen
we hen nog beter helpen. Zodat zij met een stevige basis de
toekomst tegemoet gaan.
De identiteit van Levvel is gebaseerd op vier kernwaarden.
Samen: samen komen wij verder. We werken intensief samen
met jongeren, ouders, pleegouders, omgeving en partners.
Aandacht: werken met hart en ziel. We zijn betrokken en
bekijken situaties met een frisse blik. We herkennen en erkennen
kwetsbaarheid. We respecteren verschillen.
Verdiepend: open staan en blijven leren. We combineren kennis
en ervaring van de jongere/ouder(s) met onze expertise. We
delen onze kennis en praktijkervaring. We vernieuwen en blijven
in ontwikkeling.
Lef: durven te doen wat nodig is. We zijn ondernemend en vol
energie. We dagen onszelf uit om te zoeken naar kansen en
creatieve oplossingen. En we kleuren buiten de lijntjes als dat
nodig is.
#samen #aandacht #verdiepend #lef
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2.3

7 punten van goede zorg

Ouders en jongeren hebben 7 punten geformuleerd.
7 punten die aangeven wat zij verwachten van hulp die
wie hen bieden én die leidend zijn, in alles wat wij doen en
in alle lagen van de organisatie.
#7punten #onsresultaat #onzerelatie #hulpdiebijonspast
#meerdanonsprobleem #goedeinformatie #inspraak
#samenwerken

r_h en 150 anderen vinden dit leuk
15 MEI 2020

De Bascule was er voor:
Zorgverzekeraars

8

Onderaannemers

Collega’s

Aantal WO +
Opleidingsplekken

25

Plaatsen
voor dagbehandeling

Verwijzers

kinderen
en jongeren

Behandellocaties

69

3

56

583 Aantal 585

Bascule
PI-scholen

5
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7

Plaatsen
voor klinische
behandeling

3.469

Feiten en cijfers

Wij zijn er voor:
De Bascule was er in 2019 voor 3.486 kinderen en jongeren
en hun zusjes, broertjes en ouders. We deden dit op
5 Bascule PI-scholen, 33 plaatsen voor klinische behandeling,
69 plaatsen voor dagbehandeling en 7 behandellocaties.
En we deden dit samen met 583 collega’s, 166 gemeenten,
585 verwijzers, 8 zorgverzekeraars, 56 onderaannemers en Spirit.
We hadden 25 WO + opleidingsplekken.

Gemeenten

166

33

Spirit was er in 2019 voor 4.625 kinderen en jongeren en
hun zusjes, broertjes en ouders. 2.691 van hen (57%) kregen
hulp terwijl ze thuis woonden en 1.934 (43%) terwijl ze ook
bij Spirit woonden. Van deze laatste kinderen en jongeren
woonden 92% in een pleeggezin, gezinshuis of Driehuis en
8% in een crisis- of leefgroep. We deden dit samen met 1.261
collega’s, 461 verwijzers, 99 gemeenten, 172 onderaannemers

Onderaannemers

172

Spirit was er voor:

Gemeenten

Collega’s

1.261

99

Aantal
kinderen
en jongeren

Verwijzers

461

4.625

en de Bascule.

Kinderen
wonend in pleeggezin, gezinshuis
of Driehuis

#kinderen #jongeren #zusjes #broertjes #ouders

1.934 92%
Kinderen
woonden
bij Spirit

2.691
Kinderen
kregen hulp
thuis

Kinderen
wonend een
crisis- of leefgroep

8%

r_h en 150 anderen vinden dit leuk
15 MEI 2020

Bascule_Spirit
Jaarverslag 2019

3.1

Verschillende soorten zorg

Bij Spirit en de Bascule bieden we diverse vormen van zorg: van
ambulant tot dagbehandeling, klinisch en ook pleegzorg.
#verschillendesoortenzorg

verschillende
soorten zorg
spirit

r_h en 150 anderen vinden dit leuk
15 MEI 2020

Bascule_Spirit
Jaarverslag 2019

3.2

Behandelde problematiek de Bascule

Kinderen en jongeren komen in behandeling bij de Bascule voor
uiteenlopende problemen.
Zo zijn er kinderen met angststoornissen (14%),

14%
46%

aandachtstekort- en gedragsstoornissen (15%), autisme (15%),
eetstoornissen (5%), depressieve stoornissen (5%)
en overige stoornissen (46%).

15%
15%
5% 5%
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De Bascule
3.3

Wie hebben wij in 2019 geholpen?

Bij de Bascule en Spirit helpen wij kinderen en jongeren van alle
leeftijden.

B

B

0-6
5%

B

6-12
29%

#kinderen #jongeren #ouders

B

12-18
48%

18+
18%

Spirit

S

0-6
18,5%

S

6-12
25,2%

S

12-18
28,6%

16-18
19,4%

S

18+
8,2%
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3.4
B 1%

Werkgebieden

Werkgebied Spirit

B 1%
S 0,8%

Amsterdam-Amstelland			

60,9 %

Zaanstreek-Waterland			

18,8 %

Haarlemmermeer				8 %
B 4%
S 1,5%

Gooi en Vechtstreek			

3,4 %

Zuid-Kennemerland en IJmond		

1,5 %

Regio Alkmaar en Noord-Kennemerland

0,8 %

Utrecht-West				1,3 %

B 9%
S 18,8%

Overig					5,3 %
Werkgebied de Bascule

B 3%
B 57%
S 60,9%

Amsterdam-Amstelland			

57%

Zaanstreek-Waterland			

9%

Rest van Nederland			

9%

Gooi en Vechtstreek			

8%

Haarlemmermeer				6%

B 6%
S 8%

Zuid-Kennemerland en IJmond		

4%

Flevoland				3%
Utrecht-West				2 %

B 8%
S 3,4%

Regio Alkmaar en Noord-Kennemerland`

Werkgebieden

1%

West-Friesland				1%

Amsterdam-Amstelland			
Zaanstreek-Waterland			
Rest van Nederland			
Gooi en Vechtstreek			
B 2%
S 1,3%

Haarlemmermeer			
Zuid-Kennemerland en IJmond		
Flevoland				
Utrecht-West				
Regio Alkmaar en Noord-Kennemerland
West-Friesland				
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Publicaties en promoties de Bascule

2019 was een productief jaar, we zijn trots op onze resultaten.
#artikelen #promoties #hoogleraren

18

ige
Over
s en
icatie
publ
ven
uitga

2

Prom
oties

89

Wetenschappelijke
artikelen
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7,8

3.6

Waardering

Kinderen, jongeren en hun ouders geven de Bascule en Spirit
een hoge waardering. Daar zijn we trots op!
#mooiecijfers #waardering
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Hulp die aansluit op
het gewone leven

Versterken van
de eigen regie

34 jongeren

1.147 jeugdigen

begeleid naar sportzorg

80 jongeren

begeleid richting school, stage
en/of werk

opgevangen in netwerk van familie

90% van de gezinnen
voelt zich gesteund door hun familie
en/of netwerk

89% van de jongeren

en ouders vinden dat de beslissingen
over en tijdens de hulp samen met hen
zijn genomen

88% van de jongeren

3.7

Transformatiedoelen Spirit

Kinderen en jongeren hulp bieden die zoveel mogelijk aansluit
op het gewone leven, vinden wij van groot belang. Wij doen
dit zoveel mogelijk met ambulante hulp. Als dat niet passend
is, helpen wij veel kinderen en jongeren met verblijf in een
gezinsachtige of kleinschalige voorziening. Met onze hulp richten
wij ons onder andere op het vergroten van de maatschappelijke
participatie.
#doel #participatie #sport #stageofwerk #eigennetwerk #familie
#bijnatienduizendjongeren #voorlichting #ouders #professionals

en ouders kunnen na de hulp van Spirit
zonder hulp verder.

Het klein houden
van kleine problemen

Versterken van de
expertise eerste lijn

9.228 jongeren

1.260 ouders

voorgelicht over seksueel risicogedrag

37 professionals

in de kinderopvang gecoacht bij
het omgaan met jonge kinderen met
beginnende problemen

en professionals voorgelicht over sexting
en grooming

90 medewerkers van
Sprit
zijn werkzaam in streekteams en
schoolmaatschappelijk werk
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Leeftijd bij start van hulp:

19%

6%

2%

3.8

Pleegzorg in cijfers (Spirit)

We kennen veel verschillende vormen van pleegzorg. De meest
voorkomende is de langdurende pleegzorg. Maar liefst 660
kinderen maakten daar in 2019 gebruik van. Van de weekend- en

37%

vakantiepleegzorg maakten 322 kinderen gebruik, 275 kinderen
van de kortdurende pleegzorg en 274 kinderen kregen aanvullende
hulp via onderaannemers. 53 kinderen kregen therapeutische
pleegzorg en 36 kinderen pleegzorg plus en specialistisch.

37%

0-6 jaar

6-12 jaar

12-16 jaar

16-18 jaar

18 jaar
en ouder

In 2019 hebben 1.761 kinderen gebruik gemaakt van pleegzorg.
Eind 2019 woonden er 1.274 kinderen in een pleeggezin.

935 pleegkinderen in gezinnen uit hun familienetwerk.
37% (579) pleegkinderen in gezinnen uit het bestand van Spirit.
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