
Verbinding!
Jaarbeeld 2019

Thema 1.

Op het moment dat wij dit jaarbeeld samenstellen, is dit thema meer dan ooit 
actueel, want wat is de wereld ineens veranderd. Reden temeer om met een heel 
dankbaar gevoel terug te blikken op 2019. Een jaar waarin we met extra energie 
werkten aan verbinding met gemeenten en zorgpartners. Door meer samen op te 
trekken kunnen we ook van grotere betekenis zijn voor kwetsbare kinderen en 
jongeren. Het liefst op een heel vroeg moment in preventieve sfeer, maar als het 
erop aan komt, ook in crisissituaties. 

In meerdere opzichten was 2019 voor ons een belangrijk 
jaar. In 2019 zetten we onze koers uit met een 
vernieuwde strategie: Samen erop uit! Veel van onze 
medewerkers werkten mee aan de totstandkoming ervan. 
En daar zijn we trots op!

We hebben onze strategie vernieuwd en ingedeeld in vier 
belangrijke thema’s:

1.  Zorg
2. Kennis
3. Medewerkers
4. Samenwerking

Beter worden doe je thuis, waar je ook 
verblijft!
 
Voor kinderen (en hun gezinnen) is behandeling thuis zoveel 
minder ingrijpend dan een klinische opname. Want wat is er 
nu fijner dan in je vertrouwde omgeving te kunnen blijven, 
bij je vriendenclub en op je eigen school? In 2019 nam de 
intensieve thuisbehandeling wederom een hoge vlucht, ook 
voor de patiënten met de meest complexe psychiatrie. In 
2019 hebben we het aantal verblijfsdagen opnieuw verder 
afgebouwd.

     www.karakter.com/behandelingen

Specialistische ondersteuning Jeugd (SO)
 
Kennisdelen betekent ook dat je moet kunnen loslaten. 
Waar de afgelopen jaren gz-psychologen van Karakter vaak 
nog in de huisartsenpraktijken actief waren, is de focus in 
2019 steeds meer verschoven naar kennisdeling en 
consultatie. Met deze doorontwikkeling ondersteunen we de 
transformatieplannen vanuit de gemeentelijke zorgregio’s.  

    www.karakter.com/so

Zorg

In 2019...

...totaal aantal verblijfsdagen: 
32% lager dan in 2018 (16.540),

...het aantal klinische bedden is teruggebracht van 
80 naar 55.

www.karakter.com



Hoofddiagnose

Leeftijd

Niet alleen de patiënten zijn betrokken...

*Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

Bij een groot aantal patiënten is sprake van comorbiditeit

BinK op 129 scholen 

Soms loopt het spaak en zitten ouders en leerkrachten met 
de handen in het haar. Maar juist als het moeilijk gaat, is het 
goed als kinderen op hun eigen school kunnen blijven. Dat 
ondersteunen we graag met Behandeling in de Klas (BinK). 
Afgelopen jaar maakten 129 scholen gebruik van dit 
succesvolle onderwijsarrangement.

    www.karakter.com/bink 

FACT-team Jeugd Zwolle behaalt keurmerk 
Jeugd Flexible ACT 

We durven gerust te stellen dat FACT-teams uitblinken in 
snelheid, intensiteit en creativiteit. De behandelaren staan 
immers dagelijks voor stevige uitdagingen. Het FACT-team 
Jeugd Zwolle behaalde afgelopen jaar het keurmerk Jeugd 
Flexible ACT met een uitstekende score. Het team ontleent 
haar kracht onder meer aan de ‘outreachende’ benadering 
en de multidisciplinaire samenstelling vanuit zes 
verschillende organisaties uit de regio IJsselland: Accare, 
Ambiq, JeugdGGZ Dimence groep, Karakter, Tactus 
verslavingszorg en Trias Jeugdhulp.

    www.karakter.com/fact

Brandweerfunctie bedden dankzij zes 
Gelderse regio’s 

Soms gaat het thuis echt even niet, en ontstaan er 
crisissituaties waardoor een kortdurende opname nodig is. 
We houden daarom - in beperkte mate - bedden 
beschikbaar. Dankzij het initiatief van zes Gelderse regio’s 
(50 gemeenten) kon er een gezamenlijke bekostiging van 
bedden worden georganiseerd. 

    www.karakter.com/brandweerfunctie 

...in 2019 hadden we 8.213 patiënten.
Dat betekent meer dan:

Thema 1. Zorg

14.000 ouders
50.000 betrokken familieleden 

8.000 hulpverleners
15.000 broertjes en zusjes
5.000 leerkrachten

0 t/m 5 jaar
6 t/m 12 jaar
13 t/m 17 jaar
18+

Autisme Spectrum 
Stoornissen*
ADHD*
Overige diagnoses
Angststoornis
Ontwikkelingsstoornis
Stemmingsstoornis
Schizofreniespectrum- en 
andere psychotische 
stoornissen

Thema 2.

Kennis
TOPGGz keurmerk 

Woensdag 26 juni was een feestelijke dag voor de 
behandelaren van het Centrum Jonge Kind (zorglijn infants) 
en de Zorglijn Autisme-ADHD (neurobiologische 
stoornissen). Zij ontvingen het TOPGGz keurmerk van de 
stichting Topklinische GGz. Een prachtige erkenning!

    www.karakter.com/topggzkeurmerk 
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Vanuit de Karakter Academie zijn...

...in 2019 4.119 professionals 
voorzien van diverse trainingen.

Subsidies voor onderzoeken ADHD en 
suïcide

ADHD heeft een grote invloed op het leven van kind en 
gezin. Daarom is het cruciaal om na te gaan hoe ADHD 
ontstaat en of preventie mogelijk is. Opgetogen zijn we dat 
we dankzij een substantiële subsidie van ZonMW aan de 
slag kunnen met onderzoek hiernaar. Het uiteindelijke doel 
is de ontwikkeling van een screeningstool waarmee we 
jonge kinderen kunnen identificeren die een hoog risico 
lopen op ontwikkeling van ADHD. 

Als zeer relevant beoordeelden het Ministerie van VWS en 
Jeugdzorg Nederland onze subsidieaanvraag “Als suïcide 
en suïcidale uitingen je dag kleuren; wat doet dat dan met 
jou en mij?” Dankzij een bijdrage van ZonMW kunnen met 
dit onderzoek naar suïcideproblematiek van start. 

    www.karakter.com/onderzoeksubsidie

Buitelaar Karakter Kennisbeurs 2020-2021
 
Welke medewerkers komen met het beste idee voor 
vernieuwing van onze zorg? In 2019 waren dat gz-
psychologen Annika de Bourgraaf en Josje Oude Sanderink. 
Zij wonnen de Buitelaar Karakter Kennisbeurs met hun 
voorstel ‘Dapper door Doen-LVB’. Het doel: Ontwikkeling 
van een kortdurend intensief cognitief gedragstherapeutisch 
behandelprotocol voor jeugdigen met een LVB en complexe 
angststoornissen. 

    www.karakter.com/kennisbeurs

Inauguratie en afscheid

Erop uit! Kinderpsychiatrie. Onder deze titel hield Wouter 
Staal op 14 juni zijn inaugurele rede vanwege zijn 
benoeming tot hoogleraar klinische kinder- en 
jeugdpsychiatrie aan de Radboud Universiteit. Staal is bij 
Karakter werkzaam als onderzoeker, kinder- en 
jeugdpsychiater en is voorzitter van de Karakter Academie. 

Jan Buitelaar nam op 20 september 2019 officieel afscheid 
als hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Het afscheidssymposium ‘Child Psychiatry: what’s next?’ 
focuste op de laatste inzichten uit onderzoek. Als emeritus 
hoogleraar blijft hij verbonden aan Karakter, het Donders 
Instituut en Radboudumc. 
 
    www.karakter.com/wouterstaal

Thema 2. Kennis

We gaven in company trainingen aan onderwijsorganisaties, 
wijkteams en jeugdzorgorganisaties. Driekwart van de 
trainingen betrof een behandelinhoudelijk onderwerp, een 
kwart van de onderwerpen lag op het terrein van veiligheid.  

Opleidingsplaatsen... 

...in 2019 waren er 43 professionals 
in opleiding tot: 

klinisch neuropsycholoog2

verpleegkundig specialist8

gezondheidszorgpsycholoog16

klinisch psycholoog7
psychiater keuzestage KJP3

kinder- en jeugdpsychiater7

101
publicaties

2
promoties

123
lezingen

Thema 3. Medewerkers
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Daar zijn we trots op:
250 medewerkers waren in 2019 

actief betrokken bij strategische plannen 
van Karakter. 

Ga naar: www.karakter.com/behandelaren

Thema 3.

Medewerkers
Aandacht en ruimte 

Het werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie 
is knap uitdagend en vraagt soms veel van onze 
medewerkers. We vinden een ‘vakmensvriendelijke’ 
omgeving met goede faciliteiten belangrijk. Denk aan 
kantoormiddelen, thuiswerkmogelijkheden of leaseauto’s 
voor ambulante collega’s. Het is belangrijk dat medewerkers 
de ruimte voelen om zich te blijven ontwikkelen met 
cursussen, opleidingen of intervisies. Ook juichen we het 
toe als zij zich actief willen inzetten binnen hun eigen 
beroepsverenigingen. Alleen zo kunnen medewerkers het 
beste uit zichzelf, elkaar en onze doelgroep te halen. 

Warm welkom

Als je nieuw bij ons binnenstapt wil je je welkom voelen. 
Het is fijn als er tijd voor je wordt gemaakt. Zo leer je de 
organisatie en je collega’s direct goed kennen. Om dit 
warme welkom te realiseren én medewerkers snel in te 
laten burgeren, ontwikkelden we in 2019 een introductiedag 
nieuwe stijl en een onlinemodule. 

Ontmoeting en verbinding 

Onze behandelaren zijn bevlogen mensen die vol gaan 
voor hun patiënten. Daardoor kan de ruimte voor 
ontmoeting en verbinding weleens in het gedrag komen, 
terwijl we die zo hard nodig hebben. Het afgelopen jaar 
hebben we nadrukkelijk meer aandacht en ruimte gemaakt 
voor activiteiten rond sport, ontspanning of ‘gewoon’ plezier. 

Medewerkers... 

...in 2019 waren we met 
955 collega’s waarvan:

psychiaters64

gezinsbehandelaren192
gezondheidszorgpsychologen97
klinisch psychologen15

Thema 4. Samenwerking

www.karakter.com



Thema 4.

Samenwerking
STERK ouderraad

Ouders bij Karakter denken en beslissen volop mee. Door 
samen op te trekken verbeteren we voortdurend de zorg. 
STERK heet het netwerk waarbinnen ouders zich sterk 
maken voor Karakter. In 2019 is gestart met het online 
familieplatform www.sterkkarakter.nu, geïnitieerd en 
gebouwd door de ouderraad.

    www.karakter.com/sterk

Preventieakkoord voor gezonde leefstijl

Als eerste stad in ons land heeft Nijmegen een lokaal 
preventieakkoord. Al 37 organisaties –
waaronder Karakter – tekenden dit akkoord op 7 oktober 
2019 in het bijzijn van staatssecretaris Paul Blokhuis. 
Afspraak is dat zij een gezonde leefstijl bij medewerkers en 
patiënten actief stimuleren.

    www.karakter.com/preventieakkoord

Over de grenzen heen 

Internationaal samenwerken hoeft niet ingewikkeld te zijn, 
want juist in de grensregio’s kun je elkaar versterken. Op 1 
december organiseerde Karakter UC Nijmegen, samen met 
Nederlandse en Duitse kennispartners, het symposium 
Grensverleggend Innoveren in de Jeugdzorg. Het 
symposium kon rekenen op veel belangstelling; ruim 120 
Nederlandse en Duitse wethouders, zorg- en 
onderwijsprofessionals hebben tijdens deze middag over de 
grenzen heen gekeken en nieuwe inzichten opgedaan. 
Wordt vervolgd!

    www.karakter.com/indeutschland

Expertteams in de gemeentelijke regio’s

Hoe kunnen we een forse stap voorwaarts zetten in 
vernieuwing van de zorg? Dat is de uitdaging waar we met 
gemeenten en ketenpartners aan werken. Afgelopen jaar 
hebben gemeenten regionale expertteams/-tafels ingericht 
waaraan ook Karakter actief deelneemt. De onderwerpen 
zijn divers, actueel en urgent: van wachttijden tot ‘wicked 
problems’ en van ambulantisering tot verward gedrag. 

    www.karakter.com/gemeenten

Steeds meer kennis van Karakter 
beschikbaar voor partners 

Behandeling in de klas bij 129 scholen

11 SO-ers ingezet bij 40 huisartsenpraktijken

48 medewerkers gedetacheerd

Verwijzers

Gecertificeerde instelling
Gemeente
Huisarts
Jeugdarts
Medisch specialist

10%
3%17%

6%

64%

Strategie ‘Samen erop uit’
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Passende
KJP Zorg 

dichtbij

KJP Kennis
breed beschikbaar

Proactieve
partner

in onze relaties

Betrokken en
geïnspireerde 

medewerkers

Expertisecentrum 
Jonge Kind

Psychiatrie
en LVB

Aantoonbaar
waarde toevoegen

Juiste zorg op
de juiste plek

Kennisnetwerken
en onderzoek verstevigen

(van onderzoek naar innovatie  
en toepassing in de praktijk)

KJP-kennis
ontwikkelen,

delen en toepassen
(intern en extern)

Professionals
opleiden

Preventie

Duurzame
samenwerkingsrelaties

met andere zorgorganisaties

Technologie die 
verder helpt

Duurzame
samenwerkingsrelaties 

met gemeenten 

Gelijkwaardig, 
samen met kinderen,

jongeren en hun ouders

Je bent goed en wilt ... 
hier graag (blijven) werken!

Je voelt je
gesteund

Je bent optimaal
gefaciliteerd en 
krijgt de ruimte

Je voelt je verbonden
en bent trots op elkaar

Karakter Strategie ‘Samen erop uit!’
    www.karakter.com/sameneropuit

Centraal in de strategie staat onze drive:
het bevorderen van groei en bloei van psychisch 
kwetsbare kinderen. Dat kunnen we niet alleen. 
Dat doen we samen met gemeenten, verwijzers, onderwijs, 
ketenpartners en ouders. 

De focus voor de komende jaren zal daarom meer dan ooit 
liggen bij de samenwerking en kennisdeling. Want alleen 
door onze krachten te bundelen krijgen kinderen en 
jongeren weer toekomstkansen en kunnen zij meedoen in 
de maatschappij. Graag dragen we daaraan bij. Allereerst 
natuurlijk met specialistische behandeling en begeleiding. 
Daarnaast door wetenschappelijk onderzoek waarmee we 
de nieuwste kennis en inzichten kunnen verwerven (en 
verspreiden). In het kielzog van dit alles verzorgen we 
opleidingen en nascholing voor zorgprofessionals. Dit alles 
kunnen we alleen met bevlogen en geïnspireerde 
medewerkers. Zij hebben daarom in onze hernieuwde 
strategie een prominente plaats gekregen. 

Strategie ‘Samen erop uit’ 

Samen erop uit! Niet voor niets is dat de titel van onze vernieuwde strategie. Een 
strategie die mede tot stand kwam met de enthousiaste inbreng van veel van onze 
medewerkers.

www.karakter.com


