Vragen en antwoorden overname van Lijn5 door Spirit in de regio’s Amsterdam,
Kennemerland en Noor-Holland Noord

Wat betekent het voor mij dat dat Lijn5 in mijn regio overgenomen wordt door Spirit?
Er verandert nu niets voor jou. Jouw behandeling loopt gewoon door. Je houdt dezelfde
begeleider en ook de locatie verandert niet als gevolg van de overdracht. Je blijft de goede
zorg krijgen die je gewend bent van de mensen die je kent.
Wat betekent deze overname voor mijn behandeling? Gaat deze gewoon door?
Jouw behandeling gaat gewoon door, er verandert niets. Je houdt dezelfde begeleider en ook
de behandellocatie verandert niet. Je blijft de goede zorg krijgen die je gewend bent van de
mensen die je kent.
Wanneer wordt Lijn5 overgedragen?
Als alles volgens plan verloopt, wordt Lijn5 vanaf 1 april 2020 overgedragen aan Spirit. Dat
betekent dat jouw dossier op 1 april overgaat naar Spirit en Spirit vanaf dat moment
verantwoordelijk is voor jouw behandeling. Voor 1 april vragen we aan jou en je ouders of je
dat wilt. En als je dat wilt, dan is Spirit vanaf 1 april verantwoordelijk voor jouw behandeling.
Wat is Spirit voor organisatie?
Spirit is net als Lijn5 een organisatie voor jeugdhulp. Voor meer informatie over Spirit kun je
kijken op hun website: www.spirit.nl
Hoe weet ik dat Spirit goede zorg levert/dat ik bij Spirit ook goed word geholpen?
Spirit is een zeer ervaren organisatie die goede jeugdhulp biedt. Jij houdt dezelfde
begeleider. Je blijft dan ook de goede zorg krijgen die je gewend bent van de mensen die je
kent.
Krijg ik nieuwe groepsleiding? En wat weten die van mij?
Nee, de groepsleiding blijft gelijk. Er verandert niets. Als er in de toekomst toch een nieuwe
groepsleiding komt, zullen we zorgen dat deze goed weet wat er met jou en je gezin is
afgesproken.
Krijg ik een andere behandelcoördinator, en wat weet diegene van mij?
Nee, je houdt dezelfde behandelcoördinator. Er verandert niets. Als er in de toekomst toch
een nieuwe behandelcoördinator komt, zullen we zorgen dat deze weet wat er eerder met jou
en je gezin is afgesproken.
Komt er een andere gezinsbegeleider bij mij thuis en wat weet die van mij?
Nee, je houdt dezelfde gezinsbehandelaar. Als er in de toekomst toch een nieuwe
gezinsbehandelaar komt, zullen we zorgen dat deze weet wat er eerder met jou en je gezin is
afgesproken.
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Is er kans dat mijn groep/KTC of gezinshuis dicht gaat?
De behandellocaties blijven gewoon open. Jij kunt gewoon op dezelfde locatie terecht waar
je nu ook komt.
Mijn indicatie loopt binnenkort af, wie vraagt verlenging aan?
Je behandelcoördinator of ambulant gezinsbehandelaar spreekt met jouw verwijzer af wie de
indicatie verlenging aanvraagt.
Verandert mijn indicatie?
Nee. Aan jouw indicatie verandert niks, behalve wanneer je andere zorg nodig hebt. Dan
vraagt jouw begeleider daar een andere indicatie voor aan.
Verandert er iets aan mijn eigen bijdrage?
Nee, de eigen bijdrage verandert niet.
Waarom wil De Opbouw Lijn5 overdragen?
Lijn5 is een onderdeel van De Opbouw. De Opbouw biedt behalve jeugdhulp ook
gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Jeugdhulp is maar een klein onderdeel van de Opbouw,
daarom lukt het Lijn5 niet goed om de taken vanuit de Jeugdwet goed te kunnen uitvoeren.
daarom is het beter om door Spirit te worden overgenomen. Lijn5 kan met deze overname
zorgcontinuïteit bieden aan alle kinderen en jongeren die nu in behandeling zijn. Lijn5 heeft
unieke expertise in hulp voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in
combinatie met complex probleemgedrag. Wij vinden het belangrijk dat deze expertise blijft
bestaan en zich verder ontwikkelt. Gecombineerd met de brede opvoedkundige hulp van Spirit
en de complexe psychiatrische hulp van de Bascule, kunnen we kinderen, jongeren en gezinnen
nog beter de hulp bieden die nodig is.

Heb je nog andere vragen?
Heb je nog vragen? Bespreek die met je behandelcoördinator of je persoonlijk begeleider.
Of neem contact op met de cliëntenraad clientenraad@ln5.nl. Je kan ook bellen tussen 10.00
en 12.00 uur: 06 - 12 21 94 19 (niet op zaterdag en zondag).

