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Algemeen 
In2yourplace is een project ontwikkeld door en voor jongeren. In dit project krijgen zij de kans 

om op een informele manier toekomstgerichte stappen te zetten. Daarnaast is In2yourplace 

ook een bijzonder positieve plek voor jongeren die behoefte hebben aan contact met 

leeftijdsgenoten en die hun eigen ervaringen willen inzetten voor andere jongeren. 

In2YourPlace kan goed met een al lopende vorm van begeleiding of ondersteuning 

samengaan.  

 

Doelgroep 
De ervaring wijst uit dat vooral kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 profijt kunnen hebben 

van deelname aan In2yourplace. Denk hierbij aan jongeren die: 

 een traumatische ervaring hebben; 

 niet of nauwelijks binding met familie hebben; 

 om diverse redenen uitvallen; 

 teleurgesteld zijn in de hulpverlening en de maatschappij; 

 een DSM IV diagnose hebben; 

 geen steunsysteem hebben; 

 dakloos zijn; 

 

Er is vaak sprake van multi-problematiek in de vorm van psychiatrische-, maatschappelijke-, 

en verslavingsproblematiek. Ook jongeren met een lichte verstandelijke beperking voelen 

zich vaak thuis bij In2yourplace. 

 

Waar zijn wij actief? 
Wij zijn vooral actief in de regio’s Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. 

Op aanvraag zijn wij ook beschikbaar in andere regio’s. 

 

Producten 
In2yourplace is opgebouwd uit drie producten die een samenhangend geheel vormen, maar 

die we ook op zichzelf staand aanbieden: 

 In2yourplace meetings 

 In2yourChill 

 In2yourFuture 
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Elk van de producten heeft een andere focus: empowerment, zingeving en sociale contacten 

en voorbereiden op de toekomst.  

 

1. In2yourplace meetings 
In2yourplace meetings is een serie van acht bijeenkomsten die zich richten op empowerment 

van jongeren. De jongeren gaan elke bijeenkomst met elkaar in gesprek. Dat doen ze 

volgens een vaste methodiek die door eerdere deelnemers van In2yourplace ontwikkeld is.  

Gaandeweg ontdekken ze dat ze niet alleen zijn, een ander kunnen helpen en dat 

gelijkwaardig contact echt mogelijk is. Het zelfvertrouwen van veel van de deelnemers krijgt 

hiervan een enorme boost.  

 

2. In2yourChill 
In2yourChill biedt jongeren een plek waar ze elkaar kunnen treffen in een positieve setting. 

 

Er is ruimte voor eerdere en potentiële nieuwe deelnemers om elkaar te ontmoeten, samen te 

ontspannen en elkaar positief te beïnvloeden. Daarnaast bieden we jongeren een zinvolle dag 

invulling. Zo ontstaan er vaak nieuwe initiatieven, die leiden tot leuke, zinvolle activiteiten zoals 

In2yourSchool, In2yourMusic en In2yourWords. 

Waar mogelijk zit In2yourChill op locatie waar ook andere jongereninitiatieven plaatsvinden 

om zo een stevig, elkaar aanvullend totaalaanbod neer te zetten.  

 

In2yourSchool 

De jongeren van In2yourSchool bezoeken (MBO)scholen. Met behulp van een spelbord delen zij 

hun eigen verhalen en nodigen de aanwezige studenten en docenten uit om hetzelfde te doen. 

Vaak ontstaan hierdoor openhartige en gelijkwaardige gesprekken in een klas en er ontstaat een 

sfeer waarin moeilijke of traumatische ervaringen bespreekbaar worden. 

 

De bijeenkomsten van In2yourSchool hebben een preventief karakter en kunnen onder andere 

leiden tot: 

 meer begrip voor elkaar; 

 het herkennen en/of verminderen van pestgedrag; 

 voorkomen van schooluitval. 

 

De jongeren van In2yourplace ervaren door In2yourSchool vooral dat ze betekenis voor anderen 

hebben. 
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In2yourMusic en In2yourWords 

Bij In2yourMusic en In2yourWords kunnen jongeren uiting geven aan hun creativiteit. Dit kan 

samen met anderen maar ook individueel. Door bezig te zijn met muziek, poëzie of andere 

vormen van kunst ontstaan nieuwe contacten en banden tussen jongeren.  

Jongeren die moeilijk bereikbaar zijn en moeite hebben om de weg te vinden in de maatschappij, 

ervaren via creatieve activiteiten een groeiend zelfbewustzijn. 

 

3. In2yourfuture 
Met In2yourfuture werken jongeren aan het verbeteren van hun toekomstperspectief. 

Daartoe brengen we jongeren in contact met anderen die een positieve bijdrage aan kunnen 

leveren. Denk hierbij aan scholen, maatschappelijke organisaties, gemeentes en andere 

netwerkpartners in de regio. 

 

Meer informatie en aanmelden 
Als u denkt dat een jongere die u begeleidt of ondersteunt baat heeft bij deelname aan 

In2yourplace, dan kunt u contact met ons opnemen.  

 

E  In2yourplace@levantogroep.nl  

T Tom Houben 06 – 46 16 26 16 

 

Over LEVANTOgroep 
In2yourPlace is een initiatief van LEVANTOgroep. LEVANTOgroep biedt ondersteuning op 

gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid- en Midden-

Limburg. Dat kan in de vorm van tijdelijke (crisis)opvang, begeleid wonen, ondersteuning 

thuis, cursussen en trainingen en/of begeleiding op gebied van werk en dagbesteding. 

Voor meer informatie over onze dienstverlening: www.levantogroep.nl 

 

LEVANTOgroep is ontstaan uit verschillende organisaties, waaronder RIMO, Blijf van Mijn 

Lijf Parkstad, Impuls Maastricht en RIBW H&M. Vanaf 1 januari 2018 opereren deze 

organisaties allemaal onder de naam LEVANTOgroep.  

 

In onze contracten met gemeenten blijven wij gebruik maken van de namen van de 

werkmaatschappijen: 

 RIBW Heuvelland en Maasvallei (RIBW HM) 
 RIMO 

 


