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Stichting Horizon per 1 januari 2015 onderdeel van de LEVANTOgroep

Met ingang van 1 januari 2015 wordt stichting Horizon (maatjesproject) onderdeel van de
LEVANTOgroep (Holding van RIMO, RIBW H&M en Impuls). Zowel LEVANTOgroep als Horizon zijn
actief op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke opvang in de regio ZuidLimburg. Beide organisaties zijn van mening dat het bundelen van hun expertise op het gebied van
formele en informele zorg meerwaarde biedt voor de cliënt en onder meer zal resulteren in meer
mogelijkheden voor het bieden van zorg op maat.

Stichting Horizon en LEVANTOgroep
Stichting Horizon koppelt vrijwilligers aan mensen die door psychiatrische of psychosociale problemen
weinig sociale contacten hebben. De LEVANTOgroep is breed actief in de maatschappelijke opvang en
de care sector GGZ. Zij verricht haar activiteiten door het inzetten van professionele krachten vanuit de
missie dat iedere cliënt als volwaardig burger deel kan uitmaken van onze maatschappij. Zorg in de wijk
is een van de speerpunten van de LEVANTOgroep.

Herdefiniëren samenwerking van de wijkzorg
In het voorjaar 2014 hebben LEVANTOgroep en stichting Horizon een intentieverklaring getekend met
als doel te komen tot een intensivering en herdefiniëring van de samenwerking van de wijkzorg. Via
meerdere projecten is bekeken waar, in goed overleg met andere partners, informele zorg kan worden
ingezet en waar professionele zorg noodzakelijk is. De uitkomsten hiervan hebben beide partijen doen
besluiten hun samenwerking formeel te maken.

Koppeling formele en informele zorg
Het koppelen van formele en informele zorg past bij de kanteling in de zorg waarmee de overheid koers
zet richting een samenleving waar burgers elkaar meer ondersteunen en er minder snel beroep wordt
gedaan op overheid en professionele hulpverleners.

Zelfstandige werkmaatschappij
Stichting Horizon zal als zelfstandige werkmaatschappij blijven bestaan. Binnen de LEVANTOgroep
wordt stichting Horizon partner voor de inzet van informele zorg. Het huidige bestuur van Stichting
Horizon zal per 1 januari 2015 terugtreden. Vanaf dat moment zal de Raad van Bestuur van
LEVANTOgroep Horizon aansturen.

