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De LEVANTOgroep
bestaat uit de
werkmaatschappijen
RIMO, RIBW H&M,
Opvangcentrum

De media staan er al een tijdje bol van en qua jaartal is het
inmiddels zover. 2015: het jaar van de langverwachte veranderingen in de zorg. Meer doen op eigen kracht, op eigen benen
leren staan, talenten ontwikkelen en actief deel uitmaken van
de maatschappij; dat wordt van ons allemaal gevraagd. Ook
van jongeren die het niet zo gemakkelijk hebben in het leven,
bijvoorbeeld door psychische of psychosociale problemen. De
LEVANTOgroep maakt zich sterk voor deze jongeren.

Impuls, Horizon en
Blijf van mijn Lijf
Parkstad. Samen
ondersteunen ze
circa 1.400 cliënten
in Zuid- en Midden-Limburg op het
gebied van geestelij-
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athale de Rave, regiomanager Westelijke
Mijnstreek, vertelt over Locus, het woonproject van LEVANTO voor jongeren in Geleen:
“Jongeren die bij ons terechtkomen, staan op
een T-splitsing. Ze kunnen rechtsaf de psychiatrie in of gaan linksom, terug naar de maatschappij en op weg naar zelfstandigheid.
Wij ondersteunen hen bij dat laatste.”
BEGELEIDINGSPLAN NAAR GELUK

Marlies Boumans, teamhoofd Locus, licht toe
waar de naam LEVANTO vandaan komt:
“LEven VAN TOp tot teen; we denken dan
ook van top tot teen met de jongeren mee
waar de kwaliteit van leven voor hen te beha-
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en maatschappelijke
opvang.

len is. Hoe kunnen ze naar vermogen en wens
een gelukkig en zinvol leven leiden?” Waar
die behoefte enkele jaren geleden nog werd
ingevuld door te kijken naar wat iemand niet
(meer) kon, wordt er nu juist gekeken naar
wat iemand wél kan. Samen met een persoonlijk begeleider stelt de cliënt op basis daarvan
een plan op. Vervolgens is het aan de woonbegeleiders bij Locus, zoals Loes Janssen, om
samen met de jongere naar de daarin gestelde
doelen toe te werken. Loes: “Daarbij kijken
we niet alleen naar woonvaardigheden, maar
we leren ze ook hun kwaliteiten en krachten
optimaal te benutten en sociale weerbaarheid
te bevorderen.”

ERVARINGSDESKUNDIGEN

De veranderingen in de zorg doen ook
LEVANTO haar werkwijzen onder de loep
nemen. Daaruit ontstaan nieuwe, bruikbare
ondersteuningsmethoden zoals ‘beeldbellen’,
ideaal voor jongeren die toch al digitaal zijn
ingesteld. Marlies: “Daarnaast proberen we
ook steeds meer met ervaringsdeskundigen te
werken.” Cliënt Tim vertelt ons enthousiast
over zijn contact met ervaringsdeskundige
Mario, die bij Locus als vrijwilliger wordt
ingezet om zijn eigen levenservaring in te zetten in de ondersteuningstrajecten. “Het team
en de andere jongeren hier voelen als onze
nieuwe familie aan. Ik haal er ontzettend veel

steun uit. We begrijpen elkaar en leren van elkaar en elkaars ervaringen. Dat is mooi. Van
iedere situatie in je leven kun je iets leren.”

Alle producten
en diensten van
LEVANTO zijn gericht op herstel en

Hoe warm en familiair de weg naar een
volwaardig leven in de maatschappij kan
zijn, wordt ons duidelijk als Tim met een
knorrende maag een omeletje bakt. Toen hij
bij Locus kwam wonen, zette de pas afgestudeerde Loes haar eerste stappen als begeleidster bij LEVANTO. Samen deelden ze
een hoop ervaringen, kennis en emoties. Dat
ook dit zorgvuldig samengestelde ontbijtje
gedeeld wordt, is dan ook niet meer dan
vanzelfsprekend.

versterking van de
eigen kracht, zodat
iedereen als volwaardig burger actief en
naar vermogen kan
meedoen in de maatschappij.
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