
Je krijgt binnenkort hulp bij Levvel. Deze digitale 
flyer kan je helpen om je daarop voor te bereiden. 
We hebben de belangrijkste informatie voor je 
op een rij gezet. Jouw hulpverlener geeft je meer 
informatie over de hulp die je krijgt. 

Welkom 
bij Levvel



Voordat de hulpverlening start, maken 
we samen met jou, je (pleeg)ouders of op
voeders, een plan van aanpak dat bij jou 
past. We luisteren goed naar jouw wensen 
en behoeften en hebben zorgvuldige aan
dacht voor wat jij echt nodig hebt. Dat is 
de basis van alles wat we doen. We werken 
intensief samen met je (pleeg)ouders, 
familieleden en andere mensen uit jouw 

omgeving. En met andere 
hulpverleners. Samen 
zoeken we naar de beste 
oplossing. 

OVER LEVVEL
Wij zijn Levvel, de specialisten voor jeugd en gezin. Wij helpen kinderen, 
jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. Zodat 
ze met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. Levvel biedt 
allerlei soorten hulp: van op voedondersteuning tot (hoog)specia lis
tische jeugdhulp, complexe psychia
trische zorg, TOPGGz en acute hulp. 
We zijn er voor kinderen van 0 tot 
23 jaar en hun ouders of opvoeders, 
broers of zussen. 

Samen zoeken we naar 
de beste oplossing

Wil je meer 
weten over 
Levvel?

Samenwerken 
met gezinnen

Scan de c
ode
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Bij Levvel nemen we je privacy serieus. 
Om je te kunnen helpen hebben we 
persoonlijke gegevens nodig van 
jou en je ouders of opvoeders. Die 
gegevens slaan we op in een dossier 
en bewaren we minstens 20 jaar. Je 
mag jouw dossier lezen. Natuurlijk 
gaan we zorgvuldig met jullie 
gegevens om.
 

Ontevreden? Laat 
het ons weten   

We doen ons best om je zo goed moge
lijk te helpen. Toch lukt dat niet altijd. 
Heb je het gevoel dat we niet goed 
naar je luisteren? Of ben je ontevreden 
over onze hulp? Laat het ons weten.

Kosten  

Wil je weten hoe het zit met de kosten 
van de hulp die je krijgt van Levvel? 
Veel hulp van Levvel wordt vergoed 
door de gemeente of zorg verzekeraar. 
De kosten hangen af van het soort hulp 
dat je nodig hebt en van je leef tijd. 

Praktische informatie 
voor jongeren /ouders 

Ben je benieuwd waarmee wij je kun
nen helpen? Wil je meer weten over 
onze hulpverleners? En over de belan
grijkste stappen in je behande ling: van 
aan melden tot eindgesprek? 

Meedenken en 
meepraten   

We vinden jouw mening heel belang
rijk. Jouw ideeën kun nen bijdragen aan 
betere hulp voor jou en voor andere 
kinderen, jongeren, ouders en pleeg
ouders. Meedenken kan ook leuk zijn: 
in onze bij een komsten is er ruimte 
voor ge zellig heid. Denk en doe jij mee?

Contact 

Ben je op zoek naar het adres van een 
locatie van Levvel? Wil je weten hoe je 
een afspraak kunt wijzigen of afzeg
gen? Heb je vragen over hulp in jouw 
woon plaats of over je aan melding? 

VOOR JOU UITGELICHT

Privacy en 
dossier
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