
WE LOPEN VOOROP
   Met @ease zijn we snel toegankelijk voor jongeren
  We doen er alles aan om JeugdzorgPlus te sluiten (StroomOp)

   We organiseren steeds meer onze specialistische hulp dicht 
in  de wijk, daar waar kinderen en jongeren wonen. 

We krijgen 
van jongeren en 
ouders een dikke  

8
omdat:

 we goed luisteren en ze 
 serieus nemen (97%)

 de hulpverlener er was als 
 dat nodig was (97%) 

 er samen wordt besloten 
 (ouders  91% en 
 jongeren 85%) 

WE VINDEN SAMEN 
DE BESTE OPLOSSING
We zien wat kinderen, jongeren 

en gezinnen écht van ons vragen. 
We werken intensief samen met 
ouders, familieleden en andere 

mensen uit de omgeving van het 
gezin. We hebben nauw contact 

met andere hulpverleners en 
organisaties. Samen zoeken we 
naar de best passende hulp. Ook 
als dat betekent dat we soms van 

de regels moeten afwijken.

Hier kunnen wij mee helpen:

Gedrags-
problemen                        

en psychische 
klachten

School en 
werk

Pleegzorg Liefde en 
seksualiteit

Omgaan met 
gedrags -

problemen en 
criminaliteit

Lichamelijke 
klachten 

zonder duide-
lijke oorzaak

Omgaan met 
een licht 

verstandelijke 
beperking

Gezin, 
opvoeden en 

Veiligheid

De podcastserie 
die alles 
 bespreekbaar 
maakt.

WE MAKEN VERSCHIL DOOR 
VERSCHIL TE ZIEN                                                                                                                      

We zijn een inclusieve organisatie. 
Ongeacht kleur, religie, gender, of op 

wie je valt. Wie je ook bent; iedereen is 
van harte welkom bij Levvel. 

WE LEVVELEN

Samenwerken met kinderen, 
jongeren en hun (pleeg)ouders 
is ingebed in wie wij zijn en hoe 
wij werken. We sluiten aan op 

hun wensen en behoeften. In de 
hulpverlening natuurlijk, maar 

ook bij het ontwikkelen van 
organisatiebeleid. 

AMBASSADEURS

CLIENTENRADEN

ERVARINGSKENNIS

Meer over ons  

Wij zijn Levvel 
We helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in complexe 
situaties weer op weg. Zodat ze met een stevige basis de toekomst 
tegemoet kunnen. 

We combineren onze kennis in de specialistische jeugdhulp, licht 
verstandelijk beperking en kinder- en jeugdpsychatrie. We bieden 
een breed scala aan hulp: van opvoedondersteuning tot (hoog)
specialistische jeugdhulp, complexe psychiatrische zorg, TOPGGz 
en acute hulp. We zijn er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar 
en hun ouders of opvoeders, broers of zussen.

Naast jeugdhulp, therapie en begeleiding, zorgen we dat support 
(JIM), wonen, school en werk, inkomen en welzijn op orde zijn. We 
komen bij kinderen en gezinnen thuis, maar bieden ook pleegzorg, 
gezinshuizen of een verblijfsvorm bij Levvel. En indien nodig, 
betrekken we de volwassen-ggz. We blijven onze zorg verbeteren 
en innoveren om de meest effectieve begeleiding en behandeling 
te bieden. 

We werken volgens 
Vakmanschap

Pijlers van ons Vakmanschap 
zijn:  systemisch werken, 

presentie, JIM, de Big5 
voor bestaans zekerheid, 

samen beter beslissen en 
geweldloos verzet. We werken 

gelijkwaardig, menselijk, 
deskundig en met een open 

vizier. 

Beluister onze podcast over 
Vakmanschap in de praktijk.

Ouders en jongeren hebben 
in 7 punten aangegeven wat 

voor hen belangrijk is in goede 
zorg. Deze 7 punten zijn voor de 

medewerkers van Levvel leidend 
in alles wat wij doen.                                   

WE O
M
AR

M
EN

 DE

 7 PU
NTEN VAN GOEDE ZORG

WIJ HEBBEN 
DE ROZE LOPER!

WE DELEN ONZE 
KENNIS EN ERVARING 
Door onze kennis en ervaring te delen 

kunnen we samen passende hulp 
bieden, op het juiste moment, 

dicht bij de jongere 
en het gezin. 

https://ease.nl/
https://www.levvel.nl/werken-aan-je-toekomst-bij-de-koppeling
 https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop/
https://www.levvel.nl/over-ons
https://www.levvel.nl/over-ons
https://www.levvel.nl/thema/gedragsproblemen-en-psychische-klachten
https://www.levvel.nl/thema/school-en-werk
https://www.levvel.nl/wil-jij-iets-voor-een-kind-betekenen
https://www.levvel.nl/thema/liefde-en-seksualiteit
https://www.levvel.nl/thema/omgaan-met-gedragsproblemen-en-criminaliteit
https://www.levvel.nl/thema/lichamelijke-klachten-zonder-duidelijke-oorzaak
https://www.levvel.nl/thema/omgaan-met-een-licht-verstandelijke-beperking
https://www.levvel.nl/thema/gezin-opvoeden-en-veiligheid
https://www.levvel.nl/nieuws/taboegbeeld-de-podcastserie-die-alles-bespreekbaar-maakt
https://www.levvel.nl/levvel-maakt-verschil-door-verschil-te-zien
https://www.levvel.nl/levvel-maakt-verschil-door-verschil-te-zien
https://www.levvel.nl/levvel-maakt-verschil-door-verschil-te-zien
https://www.youtube.com/watch?v=5jb2GTHSKE8
https://www.levvel.nl/MEP
https://www.levvel.nl/MEP
https://www.levvel.nl/over-ons
https://www.levvel.nl/samenwerken-met-gezinnen
https://www.levvel.nl/samenwerken-met-gezinnen
https://www.buzzsprout.com/1695961
https://www.levvel.nl/over-ons
https://www.levvel.nl/nieuws/we-hebben-de-roze-loper-weer-binnen
https://www.levvel.nl/nieuws/we-hebben-de-roze-loper-weer-binnen
https://www.levvel.nl/over-ons
https://www.levvel.nl/over-ons


Complexe 
gedragsstoornissen 

en Forensische 
jeugdpsychiatrie  

Colofon  Meer informatie: levvel.nl  steljevraag@levvel.nl De gegevens van deze infographic hebben als peildatum 31-12-20.  Copyright juli 2021.   

JAARLIJKS ONTVANGEN WE 
ZO’N 5700 VERWIJZINGEN

Kinderen en jongeren worden 
naar ons verwezen door:

Gecertificeerde Instelling/ 
Jeugdbescherming 35%

Wijkteam, gemeente 19%

Raad voor de Kinder bescher ming, 
politie, Veilig Thuis 13%

Huisarts 10%

Jeugdarts, medisch specialist 7%

Onderwijs 7%

Andere j-ggz instelling 4%

Overig 4%

Andere jeugdzorg instelling 1%

VORMEN VAN HULP 
BINNEN LEVVEL

Behandeling en begeleiding 
(op locatie of thuis) 58%

Pleegzorg 22%

Behandeling / verblijf in kliniek, 
groep of gezinshuis 10%

Crisisopvang 4%

JeugdzorgPlus 3%

Dagbehandeling 3%

Sommige kinderen en jongeren hebben zeer ernstige, 
complexe of zeldzame problemen. Dan is een 
specialistische behandeling niet genoeg. Er is dan 
‘hoogspecialistische’ zorg nodig. 

WE HEBBEN DRIE AFDELINGEN MET 
HET TOPGGZ-KEURMERK:

3 
hoogleraren

26 
promovendi

76 
wetenschappelijke 

publicaties

Dwang, Angst en 
Tics (DAT)

Trauma en 
Gezin

WE WILLEN DAT KINDEREN EN JONGEREN 
ZOVEEL MOGELIJK THUIS OPGROEIEN   

Maar soms kunnen zij (tijdelijk) niet thuis wonen. 
Dan zoeken we een geschikt pleeggezin. 

 1570 
pleeg-

kinderen 

1400 
pleeg-
ouders

43 
 gezins-
huizen

108 
 kinderen 
in gezins-

huizen

Pleegouders 
zijn hard 

nodig! Meer over 
pleegouder worden 

of pleegouder 
zijn. 

1153 
0 t/m 5 jaar 

2199 
6 t/m 11 jaar 

3862 
12 t/m 17 jaar 

777 
18 +

14%

28%

48%

10%

AANTAL JEUGDIGEN

3109 

JeugdGGZ 

4882 
Specialistische 
jeugdhulp 

We hebben 
in totaal

kinderen in 
zorg

W
e

he
bben 20972

volgers

1729 medewerkers

58 vrijwilligers 

98 stagiaires 
WE 
WERKEN 
MET

Luister ook 
naar onze 
podcasts 

over pleegzorg

WE ZIJN LANDELIJK EN 
REGIONAAL ACTIEF

DE KINDEREN EN JONGEREN DIE 
BIJ ONS IN ZORG ZIJN, WONEN IN:

1 Amsterdam 3659 46%

2 Amstelland 754 9%

3 Zaanstreek-Waterland 1278 16%

4 Haarlemmermeer 564 7%

5 Gooi- en Vechtstreek 527 7%

6 Zuid-Kennemerland en IJmond 374 5%

7 Alkmaar en Noord-Kennemerland 62 1%

8 Flevoland 124 2%

9 Utrecht-West 106 1%

10 West-Friesland 106 1%

11 Rest van Nederland 437 5%

Totaal 7991 100%
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https://www.levvel.nl/complexe-gedragsstoornissen-en-forensische-jeugdpsychiatrie
https://www.facebook.com/levveljeugd
https://www.instagram.com/levvel_jeugd/
https://twitter.com/levvel_jeugd
https://www.linkedin.com/company/levveljeugd/
https://www.levvel.nl/centrum-voor-trauma-en-gezin
https://www.levvel.nl/expertisecentrum-dwang-angst-en-tics
https://www.levvel.nl/pleegouder-iets-voor-jou
https://www.levvel.nl/pleegouder\
https://www.levvel.nl/pleegouder\
https://www.topggz.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCUNpL9iUjpQikNtz2RNloag
https://www.youtube.com/channel/UCUNpL9iUjpQikNtz2RNloag
https://www.youtube.com/channel/UCUNpL9iUjpQikNtz2RNloag
https://www.levvel.nl/wil-jij-iets-voor-een-kind-betekenen
https://www.levvel.nl/onze-locaties



