
 

Levvel helpt kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen 
in complexe situaties weer op weg. Zodat ze met 
een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. We 
hebben kennis over specialistische jeugdhulp, kinderen 
met een licht verstandelijk beperking en kinder- en 
jeugdpsychiatrie. De hulp die wij bieden is breed:  
van opvoedondersteuning tot (hoog)specialistische 
jeugdhulp, complexe psychia trische zorg, TOPGGz 
en acute hulp. We doen dit zo dicht mogelijk bij de 
kinderen, jongeren en hun gezinnen. Het kan ambulant, 
online, poliklinisch, in een dagprogramma of in een 
kliniek. 

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, en 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. 

Hoi! Wij zijn Levvel

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

2154 medewerkers
68 vrijwilligers
55 stagiaires 

DE HULP AAN JONGEREN EN 
GEZINNEN WORDT GEGEVEN 

DOOR: 
Sociotherapeuten, 
pleegzorgwerkers, 

gezinsbehandelaren, 
gedragswetenschappers, 

kinderpsychiaters, 
GZ-psychologen, 
orthopedagogen, 

jeugdhulp werkers, 
maatschappelijk werkers, 

psychotherapeuten, 
klinisch psychologen, 

pedagogisch medewerkers.
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We doen 
het samen  
We zien wat kinderen, jongeren en gezinnen écht 
van ons vragen. We werken intensief samen met 
ouders, fami lieleden en andere mensen uit de 
omge ving van het gezin. We hebben nauw con-
tact met ande re hulpverleners en organisaties. 
Samen zoeken we naar de best passende hulp. En 
door onze kennis en ervaring te delen kunnen we 
samen deze hulp bieden, op het juiste moment, 
dichtbij de jongere en het gezin.
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Ouders en jongeren 
hebben in 7 punten 
aangegeven wat voor 
hen belangrijk is in 
goede zorg. Deze 7 
punten zijn voor alle 
medewerkers van 
Levvel leidend in alles 
wat wij doen:   

WE ZIJN LANDELIJK EN REGIONAAL ACTIEF
DE KINDEREN EN JONGEREN DIE 
BIJ ONS IN ZORG ZIJN, WONEN IN:
1 Amsterdam 52,35%
2 Amstelland 4,77%   
3 Zaanstreek-Waterland 15,22%
4 Haarlemmermeer 5,72%
5 Gooi- en Vechtstreek 4,82%
6 Zuid-Kennemerland en IJmond 5,06%
7 Alkmaar en Noord-Kennemerland 0,68%
8 Flevoland 0,90%
9 Utrecht-West 0,68%
10 West-Friesland 0,67%
11 Rest van Nederland 9,13%
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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. Wij hebben 
de Roze Loper!

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 hulp-
verlening natuurlijk, maar 
ook bij het ontwikkelen van 
organisatiebeleid. 

            LEESTIP:

 
Totaal aantal 
kinderen in zorg: 
6732  

Specialistische 
jeugdhulp: 
4048 kinderen  

JeugdGGZ: 
3118 kinderen

Licht verstande lijke 
beperking: 
204 kinderen

6,54 
0 t/m 5 jaar 

20,66 
6 t/m 11 jaar 

47,33 
12 t/m 17 jaar 

25,27
18 +

Aantal jeugdigen

JAARLIJKS ONTVANGEN WE ZO’N 3051 VERWIJZINGEN
Kinderen en jongeren worden naar ons verwezen door:

Wijkteam/gemeenten 7,83%
Gecertificeerde instelling/Jeugdbescherming 22,94%
Huisarts 14,06%
Jeugdarts / medisch specialist 10,52%
OVERIG 
(Raad voor de kinderbescherming, politie, Veilig Thuis, onderwijs, andere j-gg of jeugdzorg instelling)

44,65 % 

In procenten

WE WERKEN 
MET

Scan de code en lees een terugblik op Levvel in 2022 én bekijk 
deze infographic digitaal met linkjes naar podcasts en meer.

https://www.levvel.nl/thema/gedragsproblemen-en-psychische-klachten
https://www.levvel.nl/thema/moeite-op-school
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/over-ons
http://levvel.nl
https://www.levvel.nl/dichtbij-jou-gebiedsgericht-werken-bij-levvel
https://www.levvel.nl/dichtbij-jou-gebiedsgericht-werken-bij-levvel
https://www.levvel.nl/over-ons
https://www.levvel.nl/over-ons
https://www.levvel.nl/onze-locaties
https://rozezorg.nl/
https://rozezorg.nl/
https://rozezorg.nl/
https://www.levvel.nl/nieuws/magazine-samen-hoe-werken-we-samen-met-kinderen-jongeren-en-pleegouders
https://www.levvel.nl/MEP
https://www.levvel.nl/nieuws/magazine-samen-hoe-werken-we-samen-met-kinderen-jongeren-en-pleegouders
https://www.levvel.nl/nieuws/magazine-samen-hoe-werken-we-samen-met-kinderen-jongeren-en-pleegouders
https://rozezorg.nl/
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LEVVEL LEIDT OP

We hebben 3 TOPGGz afdelingen
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: 

Dwang, Angst en Tics (DAT)  

 
Trauma en Gezin 

Complexe gedragsstoornissen en 
Forensische jeugdpsychiatrie  

4 
hoogleraren

50
promovendi

84
wetenschappelijke 

publicaties

61
psychiaters en 
psychologen in 

opleiding

Praktijk Wijsheid is de podcast van 
Levvel gemaakt voor en door profes-
sionals in de jeugdzorg. Samen gaan 
we op ontdekkingsreis naar de daad-
werkelijke transformatie van hoe wij 
werken. We vragen jeugdzorg-profes-
sionals naar hun meest krachtige en 
bijzondere verhalen. En we horen hoe 
zij hun vakmanschap hebben ingezet. 
Wat heeft gewerkt? En wat ook juist 
niet? En wat kunnen wij hiervan leren?        

De podcastserie waarin 
jongeren onderwerpen 
aandragen die voor hen 
belangrijk zijn, en zo een 
ander licht werpen op 
taboes. Beluister 1 van 
de afleveringen over bv 
armoede, LHBTIQ+ en 
geloof, eenzaamheid of 
afkomst.  

Praktijk Wijsheid  Taboegbeeld

Luister ook 
naar onze 
podcasts 

over pleegzorg

Wil je niets missen 
over Levvel? 
Schrijf je dan 
in voor onze 
nieuwsbrief

Pleegouders 
zijn hard 

nodig! Meer over 
pleegouder worden 
of pleegouder zijn. 

1288 
pleeg-
ouders  

LEVVEL ONLINE  
Levvel.nl informatie over de hulp die we geven, aanmelden, 
locaties, enzovoort.

Levvel-up.nl het kennisplatform van Levvel, de plek voor 
kennis en inspiratie voor jeugdhulpprofessionals 
(in ontwikkeling).

Werkenbijlevvel.nl alles over vacatures, stages en 
vrijwilligerswerk.   

1624
pleeg-

kinderen 

105 
 kinderen 
in gezins-

huizen

39 
 gezins-
huizen

Podcasts

 “mijn hulpverlener heeft genoeg tijd genomen om mij beter te leren kennen. 
 Ook werd er gekeken naar waar mijn interesse en krachten liggen”

 “Ik ben erg tevreden over hoe mijn traject en toekomstperspectief 
 er nu uit ziet. Dat had ik aan het begin van mijn traject nooit durven 
 dromen”

 “Er werd altijd naar het bredere plaatje gekeken. Hierdoor is de hulp 
 beter verlopen”

We krijgen van jongeren en ouders een 8,1 

WE WILLEN DAT KINDEREN EN JONGEREN 
ZOVEEL MOGELIJK THUIS OPGROEIEN
Maar soms kunnen zij (tijdelijk) niet thuis wonen. 
Dan zoeken we een geschikt pleeggezin. 

LEESTIP:
Proefschrift Koen van Lith 

Oratie Hilgo Bruining

Levvel in 
de media

https://www.facebook.com/search/top?q=levvel
https://www.instagram.com/levvel_jeugd/
https://twitter.com/levvel_jeugd
https://www.linkedin.com/company/levveljeugd/
https://www.levvel.nl/topggz
https://www.levvel.nl/expertisecentrum-DAT
https://www.levvel.nl/trauma-en-gezin
https://www.levvel.nl/gedrag-en-forensisch
https://www.levvel.nl/gedrag-en-forensisch
https://www.youtube.com/channel/UCUNpL9iUjpQikNtz2RNloag
https://www.buzzsprout.com/1695961
https://open.spotify.com/show/3ZLtuttxo21kne76vlrpLS
https://open.spotify.com/show/3ZLtuttxo21kne76vlrpLS
https://www.buzzsprout.com/1695961
https://open.spotify.com/show/3ZLtuttxo21kne76vlrpLS
https://levvel.email-provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=yibhw60irf&l=9eotita16k
https://www.levvel.nl/pleegouder-iets-voor-jou
https://www.levvel.nl/pleegouder
https://www.levvel.nl/pleegouder-iets-voor-jou
https://www.levvel.nl/
https://www.levvel.nl/
https://www.levvel.nl/
https://werkenbijlevvel.nl/home
https://werkenbijlevvel.nl/home
https://research.vu.nl/en/publications/neural-correlates-of-disruptive-behavior-disorder-and-the-effects
https://www.levvel.nl/nieuws/overprikkeld
https://www.levvel.nl/nieuws/levvel-de-media-2022
https://www.levvel.nl/nieuws/levvel-de-media-2022
https://www.levvel.nl/nieuws/levvel-de-media-2022
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