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Doen waar we goed in zijn
Zó wil ik leven
Iedereen heeft dromen, wensen, talenten en doelen. Ook als je een (licht) verstandelijke
beperking hebt. Actief meedoen in de samenleving. Je ontwikkelen. En zelf kunnen kiezen
hoe je wilt leven. Een vanzelfsprekendheid voor velen, maar niet altijd even gemakkelijk in te
vullen. Bij Radar helpen we jou daarbij.
Wij gaan uit van je talenten en vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. . We
ondersteunen je in je eigen omgeving. Dichtbij thuis. Met partners en vrijwilligers in de buurt
en samen met jouw netwerk. We helpen je om een plezierige plek in de maatschappij te
vinden. Daar betrekken we je familie, vrienden en buren bij. We zoeken samen uit hoe jij wilt
wonen, werken, leren en leven. Jouw zelfstandigheid bevorderen, maar vooral ook zorgen
dat jij je daar fijn en trots bij voelt, is onze leidraad. We luisteren dan ook goed naar je.
Geven aandacht en zorgen voor begeleiding met veel keuzevrijheid. We zijn je steunpilaar
en blijven je prikkelen om jezelf te ontwikkelen. Als je wilt brengen we je in contact met
nieuwe mensen, nieuwe vrienden. Mensen waarmee we samen sterker staan en die voor jou
het verschil kunnen maken. Die jou inspireren en verder kunnen brengen. Die je helpen om
op jouw geheel eigen wijze betekenis te geven aan jouw leven. Want daar draait het om: om
hoe jij wilt leven.
Wij zijn Radar. Informeel, laagdrempelig en toegankelijk.
Jij en je netwerk kunnen een beroep op ons doen in Zuid-Limburg. Onze ondersteuning in
wonen, leren, werken en vrije tijd richt zich zowel op mensen die iets meer hulp nodig
hebben, als op mensen die met begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Onze woningen vind
je gewoon in buurten en wijken. Onze activiteiten en expertise bieden we waar mogelijk in
huis aan bij andere organisaties, zoals scholen of bedrijven. We werken ook duurzaam met
hen samen, en met collega-zorgaanbieders. Warme, hartelijke belangstelling, en als het
nodig is zoeken we oplossingen buiten de gebaande paden. Dat is onze dagelijkse belofte
aan jou.
Dit hebben we vertaald in 10 ambities.
1. Jij bent de baas over je eigen leven
We vertrekken altijd vanuit jouw wensen en dromen en je hebt zelf eigen regie. Niet wij als
organisatie beslissen wat goed is voor jou. Jij weet vaak zelf heel goed wat je belangrijk
vindt, welke wensen je hebt en welke ondersteuning daarbij nodig is. Dát is ons vertrekpunt.
En wij trekken daarbij altijd samen met jou en jouw netwerk op. Altijd vanuit dialoog en met
oog voor jouw eigen kracht en mogelijkheden. Alleen als het nodig is nemen we (tijdelijk)
over.
2. Jij kan altijd stapjes vooruit maken
Beperkingen, tekorten, moeilijkheden en hindernissen kunnen ervoor zorgen dat het soms
lastig is om te werken aan meer kwaliteit van jouw leven. Dit vormt voor ons geen reden om
niet te willen werken aan verandering. Voor ons geen ja-maar, maar ja-en. De situatie zoals
die nú is, is dan ook nooit eindpunt maar altijd vertrekpunt.

3. We respecteren jouw ervaringskennis
Jij en jouw netwerk weten vaak heel goed wat wel en wat niet werkt. We luisteren oprecht
naar jullie ervaringskennis en betrekken jullie bij wat Radar drijft: bij de kleine dagdagelijkse
dingen die we doen, maar ook bij de vergezichten die we schilderen en het beleid dat we
maken.
4. Meedoen in de samenleving is vanzelfsprekend!
We stimuleren en ondersteunen jou om vanuit je mogelijkheden deel te nemen aan de
samenleving. En we maken ons hard voor een samenleving die deelname van alle mensen
met hun mogelijkheden en beperkingen accepteert en respecteert.
5. Sterke en vitale wijken: wij helpen mee aan een fijne omgeving voor jou
In een fijne omgeving voel je je op je best. Daarom woon en werk je in de wijk, midden in de
samenleving. We hechten aan leefbaarheid in de wijk en aan goede huisvesting. We helpen
mee om in wijken vitale en sterke netwerken te bouwen. Dat doen we samen met
vrijwilligers, andere organisaties en voorliggende voorzieningen.
6. Jij krijgt de beste vorm van ondersteuning
We geven jou de best passende ondersteuning, waarvan is gebleken dat deze goed is. Onze
methodieken zijn wetenschappelijk onderbouwd. We doen niet zomaar iets, maar we willen
weten dat het werkt waarvoor het bedoeld is. We willen te boek staan als ‘best practice’.
7. We hebben een positieve impact op jou en de samenleving
Wij blijven onze professionaliteit ontwikkelen en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en
eigenwijze mogelijkheden zodat jij kunt meedoen in de samenleving..
8.

Door nieuwe vormen van samenwerking realiseren we jouw wensen en dromen
nog beter
De ondersteuning om jouw dromen en wensen te realiseren, kunnen en hoeven wij niet
alleen te doen. We halen er graag partners met andere expertise bij als jij of meer mensen
een specifieke vraag hebben waarvoor we zelf niet de kennis in huis hebben. Samen zorgen
we ervoor dat niemand buiten de boot valt.
9. Onze communicatie is duidelijk, eenvoudig en enthousiast
Wat we doen en waarom moet duidelijk zijn voor iedereen. Als wij het niet begrijpelijk kunnen
uitleggen, dan begrijpen we het zelf niet goed genoeg. We zijn bevlogen en betrokken. Wat
we doen, zit in ons DNA. En dat werkt aanstekelijk. Daar wil je aan meedoen.
10. Onze overhead is sober
We geven ons geld zoveel mogelijk uit aan jouw ondersteuning en begeleiding. Om dat voor
elkaar te krijgen organiseren we ons werk op kantoor sober, doelmatig en waar mogelijk
samen met andere (zorg)organisaties. Verder zijn we zuinig op onze spullen en gaan we
verantwoord om met geld. Zo zorgen we ervoor dat we financieel gezond zijn én blijven.

