


LEVANTOgroep 

Zorg, Wonen en 
Meedoen in de wijk.
Meedoen. Iemand die op je wacht. Blij zijn met weer 
een nieuwe dag. Dat lijkt heel gewoon, maar dat is het 
niet altijd.

Zit je niet lekker in je vel? Ben je psychisch uit balans? Of heb je hulp 

nodig om mee te doen in onze maatschappij? Dan kan LEVANTOgroep 

je helpen. Wij bieden je (tijdelijk) een veilige plek om met begeleiding 

in de wijk te wonen. Woon je op jezelf, dan bieden wij zorg bij jou thuis. 

Daarnaast bieden wij activiteiten aan waardoor jij weer ritme in je leven 

krijgt, je talenten ontdekt én nieuwe mensen ontmoet. Heb je extra 

zorg nodig die wij zelf niet in huis hebben? Dan vragen wij voor jou hulp 

in ons netwerk. We zijn er voor mensen in Zuid- en Midden-Limburg.

Bij LEVANTOgroep vinden we dat iedereen meetelt. We helpen je om 

te ontdekken wat jou gelukkig maakt. Samen gaan we op zoek naar 

waar jij goed in bent en waarvoor jij met plezier je bed uitkomt. 

We kijken daarbij vooral naar wat wél kan. En we leren je om 

gebruik te maken van jouw kracht. Jij kunt op ons rekenen!

LEVANTOgroep biedt ondersteuning op het gebied 
van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke 
opvang in Zuid- en Midden-Limburg. Dat doen wij in 
de vorm van: Zorg, Wonen en Meedoen in de wijk.

Zorg in de wijk 

Soms heb je een steuntje in de rug nodig dat je helpt om jouw eigen 

leven te leiden. Een tijdelijk verblijf in één van onze opvanglocaties, 

bijvoorbeeld, of persoonlijke begeleiding. Gewoon bij jou thuis.

Wonen in de wijk
Een fijn thuis, waar je dag en nacht kunt rekenen op begeleiding. Waar 

je ook verpleging en verzorging krijgt als dat nodig is. Zo’n plek bieden 

wij. Gewoon, in de wijk.

Meedoen in de wijk
Wij helpen je om in jouw tempo en vanuit jouw kracht mee te doen in 

de samenleving. Zo ontdek je dat jij ertoe doet. Gewoon door te zijn 

wie je bent.



Zorg in de wijk
Soms zit het niet mee en red je het niet alleen. Met Zorg 
in de Wijk geeft LEVANTOgroep jou op zo’n moment de 
begeleiding die jij nodig hebt. 

Begeleiding thuis

Bij begeleiding thuis maken we een plan en helpen we je om je leven 

op de rit te krijgen. Bijvoorbeeld door je te helpen bij het indelen van je 

dag, op zoek te gaan naar passende dagbesteding of het leggen van 

contacten met anderen.

Opvang

Maak je een ernstige, acute situatie mee en moet je hierdoor je woning 

verlaten? Dan ben je voor korte of wat langere tijd welkom bij één van 

onze opvanglocaties. 

Housing

Ben je zover opgeknapt dat je weer zelfstandig kunt wonen? Dan helpen 

we je ook om weer een eigen woonplek te vinden. “Wij geven jou 
de begeleiding die 
je op dát moment 

nodig hebt.”Jongeren
Ben je tussen de 16 en 35 jaar en loop je tegen uitdagingen aan waar je niet zelf uitkomt? Bijvoorbeeld 

problemen thuis of op school, (foute) vrienden, psychische- of gedragsproblemen of verleidingen als gamen, 

drugs en alcohol? Dan kan LEVANTOgroep Jongeren je helpen. Je kunt begeleiding thuis krijgen, maar 

je kunt ook (tijdelijk) bij ons wonen als je niet thuis kunt wonen. 

Benieuwd hoe het is om te wonen bij LEVANTOgroep Jongeren? 
Scan de QR-code en luister naar het verhaal van de 21-jarige Nadia.

Scan
 mij



“Wij bieden jou 
een veilige en prettige 

woonomgeving; 
een thuis.”

Wonen in de wijk
Een veilige en prettige woonomgeving; een thuis. 
In onze woonlocaties bieden we een fijne, stimulerende 
woonomgeving met langdurige begeleiding. 

Wonen met begeleiding:

Heb je langdurig behoefte aan psychische en/of psychosociale onder-

steuning? Dan kun je terecht bij één van onze woonlocaties met 24-uurs 

zorg. In onze woonlocaties met 24-uurs zorg bieden we een veilige 

woonomgeving, waar 24 uur per dag zorg in de nabijheid aanwezig 

is. We helpen bewoners bij een vaste dagstructuur, ondersteuning bij 

activiteiten in het dagelijks leven en (indien mogelijk) dagbesteding. 

Wonen met meerzorg:

Heb je al (langdurig) psychische ondersteuning, maar krijg je daarnaast 

lichamelijke en/of medische klachten? Dan kun je terecht bij één van 

onze meerzorglocaties. In onze meerzorglocaties bieden we een veilige 

woonomgeving met 24-uurs ondersteuning. Wij bieden bewoners de 

benodigde verpleegzorg en verzorging in een beschermde omgeving. 

Daarnaast bieden we een vaste dagstructuur, ondersteuning bij activi-

teiten in het dagelijks leven en (indien mogelijk) dagbesteding.



“Onze dagbesteding 
helpt je om regelmaat 
en balans in je leven 

te krijgen.”

Meedoen in de wijk
Hoe fijn is het om mee te doen in onze maatschappij! 
Om andere mensen te ontmoeten, nieuwe dingen te 
leren en je dag nuttig te besteden. LEVANTOgroep 
helpt je met meedoen in de wijk, met participatie dus. 
En dat doen we op allerlei manieren, altijd vanuit jouw 
kracht en in jouw tempo.

We bieden dagbesteding waar je zinvol en actief bezig bent. Dagbesteding 

helpt je om regelmaat en balans in je leven te krijgen. Onze (leer)

werkactiviteiten of ontwikkelingsgerichte dagbesteding bereiden je 

voor om door te stromen naar werk, naar een opleiding of naar 

vrijwilligerswerk. 

 

Ben je tussen de 16 en 27 jaar en vind je het moeilijk om je draai te vin-

den in onze snelle wereld waarin iedereen alleen maar succesvol lijkt te 

zijn? Dan voel je je vast op je gemak bij In2YourPlace. Hier kun je jezelf 

zijn. Je ontmoet er in een fijne sfeer andere jongeren tijdens de activitei-

ten of de vrije inloop. Ook kun je in kleine groepjes samen met anderen 

werken aan de vragen die jou en je groepsgenoten bezighouden.

Als vrijwilliger kun je het verschil maken voor een ander. Weten dat 

iemand zich verheugt op jouw komst en jouw aandacht, maakt jou 

ook gelukkig. Bij LEVANTOgroep helpen we je om als vrijwilliger aan 

de slag te gaan. We bereiden je goed op jouw vrijwilligerswerk voor en 

zoeken vrijwilligerswerk dat bij jou past.

Wil jij anderen helpen door jouw 

eigen ervaringen en kennis te 

delen? Dan kun je bij ons aan de 

slag als ervaringsdeskundige.

Benieuwd naar al onze activiteiten? 

Scan de QR-code!

Scan
 mij



“Wij maken met 
een lekkere kop 

koffie of thee 
graag kennis 

met jou.”

Hoe gaat een aanmelding 
bij LEVANTOgroep?
Je hebt voor onze ondersteuning vaak een beschikking of indicatie (bewijs 

voor zorg) nodig. Dit kan een beschikking vanuit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet zijn, afgegeven door de gemeente waar 

je woont, of een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afgegeven 

door het Zorgkantoor en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook 

een indicatie vanuit de Wet forensische zorg (Wfz) is mogelijk. Voor som-

mige vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld crisisopvang, heb je geen 

afgegeven bewijs voor zorg nodig en gelden andere aanmeldvoorwaarden.  

 

Wanneer je bij ons in zorg komt, wordt de aanmeldprocedure opgestart 

en maken de procesregisseurs intake een dossier aan, om alle acties en 

voortgang te noteren. We plannen samen een gesprek en maken dan met 

een lekkere kop koffie of thee graag kennis met jou. Afhankelijk van welke 

vorm van ondersteuning er behoefte aan is, maken we ook samen kennis 

met eventueel betrokken hulpverleners. 

Samen met jou kijken we welke vorm van 
ondersteuning er nodig is en wat wij je kunnen 
bieden. 

Wil je weten wat wij precies voor je 

kunnen betekenen? Heb je vragen 

of wil je je aanmelden? Bel dan naar 

088 - 707 76 51, of stuur dan een 

e-mail naar intake@levantogroep.nl. 

Wij nemen dan zo snel mogelijk 

contact op.




