Wil je graag bij Radar wonen?
Hieronder lees je hoe dat werkt

		
		Wat leuk dat je interesse hebt om bij Radar te wonen.
		
		
Hoe meld ik me aan?
			Mail naar clientloket@radar.org of bel 088 - 350 50 02.
			
Geef door waar je hulp bij nodig hebt en of je een
			indicatie hebt.
			
Binnen een paar dagen laten we je weten dat je bent
			aangemeld.
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Het eerste gesprek
De zorgbemiddelaar maakt een afspraak voor een
eerste gesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur.
We leren elkaar dan beter kennen. We praten over:
•
Hoe tevreden je bent met je leven		
•
Waar je naar op zoek bent
•
Waar je hulp bij nodig hebt
•
Hoe jij jouw toekomst ziet
•
Kan Radar bieden wat je vraagt?
Zo weten we welke ondersteuning je nodig hebt.

Als jij en Radar dit allebei willen, komt er een tweede
gesprek. We hebben dan het volgende nodig:
•
IQ/niveaubepaling
•
Kopie psychologisch of diagnostisch onderzoek
		
(als dat er is)
•
Zorg/Behandelplan (als dat er is)
•
Kopie indicatiebesluit
Als je bij een andere organisatie zorg hebt gekregen,
vragen we met jouw toestemming ook die gegevens op.

Zó wil ik leven.
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Het tweede gesprek
Tijdens een tweede gesprek gaan we verder op jouw
vragen in. Soms is hier een gedragskundige bij.
•
Waar ben je goed in?
•
Wat kun je zelf?
•
Waar heb je precies hulp bij nodig?
Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur.

		
		
Besluit door Radar
			
Je hoort zo snel mogelijk of je wel of niet bij Radar kunt 		
			komen wonen.
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Stap 1 tot en met stap 4 duurt ongeveer 4 tot 6 weken.
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Als je wel bij Radar kunt wonen
•
Je bezoekt samen met de zorgbemiddelaar enkele
			locaties.
•
We bespreken samen welke locatie het beste bij jou
				past.
•
Je komt op de wachtlijst.

			
			
			
			
			

			

Als er een plek voor je vrij is, hoor je dat van ons.
Ieder half jaar geven we de stand van zaken aan je door.
In sommige gevallen geven we overbruggingszorg.
Daarmee bedoelen we dat we alvast een andere oplossing
zoeken totdat we een plek voor je hebben.

Als je niet bij Radar kunt wonen
•
Wij verwijzen je naar een andere organisatie.

Radar
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht
088 - 350 50 02
clientloket@radar.org

www.radar.org

