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Beste lezers,
Per 1 januari verandert de zorg in Nederland ingrijpend. De uitvoering van de Jeugdzorg, Participatiewet
en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ligt vanaf
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dat moment bij de gemeenten, met grote gevolgen
voor alle betrokkenen.
Momenteel zet Radar alle zeilen bij om de offertes te
maken en aanbestedingsprojecten voor te bereiden.
Van de meeste gemeenten heeft Radar al een positief
bericht mogen ontvangen. Divisiemanager Ageeth Bijl
vertelt over de stand van zaken.
In deze uitgave van Echo lichten we de veranderingen
nog een keer op hoofdlijnen toe en proberen we ze
te illustreren aan de hand van een praktijkverhaal.
Zo vertelt Frossinia Beets, moeder van de 6-jarige
Leander die diabetes heeft en autistisch is, wat ‘één
gezin, één plan’ voor haar en haar gezin betekent.
Echo ging op bezoek bij Athos in Maastricht,
voorheen Activiteitencentrum de Jeker, en zag daar
met eigen ogen hoe een mini-participatiemaatschappij
aan het ontstaan is. Met inzet van vele betrokkenen en
tot grote vreugde van cliënten en buurtbewoners.
Bij Radar in Heerlen werkt Remona van de Veen. Zij
is cliënt, maar bewijst nu al 2,5 jaar hoe waardevol
zij is voor onze organisatie. Na een lange weg wist
zij haar plek te vinden. Haar collega’s willen haar niet
meer kwijt en Remona zelf? Zij houdt van haar baan.
De verhalen laten zien dat onze cliënten over een
enorme kracht beschikken en dat ze nu de ruimte
krijgen om die kracht, samen met hun netwerk,
zo goed mogelijk in te zetten.

De redactie

Echo 49

Aan de vooravond
van ingrijpende
veranderingen
in de zorg

Dat de zorg per 1 januari 2015 verandert, zal inmiddels niemand
meer zijn ontgaan. Ook mensen met een verstandelijke beperking
gaan merken dat de zorg op een andere manier wordt georganiseerd.
Vanaf 1 januari zijn, naast de overheid ook gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van kinderen en volwassenen met een beperking. De zorg is vastgelegd in vier nieuwe wetten
die we hier nog een keer op hoofdlijnen toelichten.
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Wet langdurige zorg

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) vervangt de huidige AWBZ.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat

De nieuwe wet regelt dat de meest kwetsbare mensen in

mensen die ondersteuning nodig hebben zo lang mogelijk

de samenleving de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het

thuis kunnen blijven wonen met de ondersteuning die ze

gaat hier o.a. om mensen met een blijvende verstandelijke,

daarbij nodig hebben. De wet geldt onder meer voor mensen

lichamelijke en/of zintuiglijke beperking die nu in een

met een verstandelijke beperking en zorgt ervoor dat zij ook

woonvorm of bij ouders thuis wonen en 24 uur per dag zorg

kunnen meedoen in de samenleving. Het uitgangspunt van de

en ondersteuning nodig hebben.

wet is zelfvoorziening; wat kan iemand nog zelf doen, wat kan
het sociale netwerk betekenen en waar is echt hulp bij nodig.

Belangrijkste veranderingen in het kort:

Bijvoorbeeld begeleiding bij financiën of bij wonen. Gemeenten

• Kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben

dienen ervoor te zorgen dat burgers ondersteuning krijgen bij

en voorheen onder de AWBZ vielen, vallen vanaf 1 januari

functies waarin zij zelf niet kunnen voorzien (compensatieplicht).

2015 onder de Wlz.

De gemeenten regelen dat via algemene voorzieningen die vrij

• Het CIZ (centrum Indicatiestelling Zorg) regelt de

toegankelijk zijn en met maatwerkvoorzieningen.

indicatie, zij stellen vast of iemand zorg kan krijgen
uit de Wlz.
• Je hebt de keuze om in een instelling te wonen of thuis.
• Het persoonsgebonden budget (PGB) wordt voortaan
door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd in
plaats van door de cliënten zelf. De cliënt stuurt de
rekeningen naar SVB die de rekeningen betaalt aan de
hulpverleners.

“De zorg
verandert per
1 januari.”

• Het sociale netwerk is nadrukkelijker betrokken en geldt
als een gelijkwaardige partner naast de professionele

Belangrijkste veranderingen in het kort:

hulpverleners.

• Cliënten die nu extramurale ondersteuning uit de AWBZ

• 2015 is een overgangsjaar; cliënten met een indicatie voor

krijgen, vallen per 2015 onder de verantwoordelijkheid van

verblijf in een instelling behouden hun recht op verblijf.

de gemeenten en houden recht op ondersteuning in 2015

Bij een indicatie voor verblijf buiten een instelling bepaalt

(tot de indicatie afloopt of tot eind 2015). Daarna bespreekt

de hoogte van de indicatie de mogelijkheden van de

de gemeente samen met de cliënt de ondersteuningsvraag

cliënt.
• Cliënten met extramurale zorg (dagbesteding, ambulante
begeleiding, logeren) vallen per 1 januari onder de WMO,
Participatiewet of Jeugdwet.

opnieuw.
• Aanspraak op begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf
en vervoer is geen recht meer, maar een voorziening op maat.
• De zorgbehoefte wordt vastgesteld in een keukentafelgesprek.
• Huishoudelijke hulp valt niet meer onder de compensatieplicht
van de gemeente, alleen als er sprake is van ondersteuning bij
regievoering op het huishouden is compensatie mogelijk.
• De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het
persoonsgebonden budget (PGB). De cliënt stuurt de
rekeningen naar SVB die de rekeningen betaalt aan de
hulpverleners.
• Gemeenten mogen voor PGB, algemene en
maatwerkvoorzieningen een bijdrage van de cliënt
vragen, dat geldt ook voor minderjarigen.
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De Jeugdwet
De Jeugdwet regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid

De Participatiewet

voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen (van

De Participatiewet is erop gericht meer mensen met een

0 tot 18 jaar) en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen,

arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De wet is vooral

psychische problemen en beperkingen. Vanaf 1 januari 2015

bedoeld voor mensen die nu onder de Wet Werk en Bijstand

zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp,

vallen, de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening.

de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de

Mensen die nu al werken in een een sociale werkvoorziening

jeugdreclassering. De gemeenten moeten daarvoor de

behouden hun rechten. Hetzelfde geldt voor jongeren die nu

juiste deskundigheid inschakelen. Ook de huisarts krijgt een

een Wajong-uitkering hebben of jonge gehandicapten die

belangrijkere rol. Hij adviseert en verwijst door. Bij lichte GGZ-

niet kunnen werken.

hulpverlening verstrekt hij medicatie en voert hij gesprekken.
Belangrijkste veranderingen in het kort:
Belangrijkste veranderingen in het kort:
• De nieuwe Jeugdwet vervangt de Wet op de Jeugdzorg,
een deel van de AWBZ, en de Zorgverzekeringswet voor alle
jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering.
• De taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten
wordt uitgebreid met de tweede lijn (specialisten).
• Gemeenten krijgen een zorgplicht (de jeugdhulpplicht).
• Aanspraak op begeleiding, dagbesteding, kortdurend
verblijf en vervoer is geen recht meer, maar een
maatwerkvoorziening.
• Kinderen en jongeren die nu al indicatie voor jeugdzorg
hebben, houden het recht op jeugdzorg ook in 2015 (tot
de indicatie afloopt of tot eind 2015). Daarna volgt een
herindicatie.

• Vanaf 2015 is er een regeling voor mensen met een
arbeidsbeperking met de gemeente als centrale
uitvoerder.
• Er komen meer werkplekken voor mensen met een
arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt. Vanaf
2015 worden grotere werkgevers verplicht om mensen
met een arbeidsbeperking in dienst te nemen
(5% van het personeelsbestand).
• Mensen met een beperking die géén baan kunnen
vinden, krijgen een uitkering op bijstandsniveau
(75% van wettelijke minimumloon).
• Mensen met een Wajong-uitkering worden allemaal
herkeurd door het UWV.
• Het UWV krijgt een belangrijke rol in het bepalen
of iemand in aanmerking komt voor beschut werken
of in staat is het minimumloon te verdienen.

Wilt u meer weten over de veranderingen in de zorg?
Kijk op onze website onder de banner Veranderingen
in de zorg www.radar.org/veranderingen-in-de-zorg.
Andere handige websites:
www.hoeverandertmijnzorg.nl
https://iederin.nl/hulp-en-advies/zorg-vanaf-2015/
(eenvoudige uitleg van de wetten)
www.regelhulp.nl
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AC de Jeker wordt Athos:
één voor allen, allen voor één
Guido Akkermans heeft een talent. Hij knapt oude meubels op.
Afgedankte of kapotte kasten, stoelen, tafels of lampen; Guido
maakt er weer iets moois van. Met hulp van vrijwilliger Stefan,
en in de inspirerende omgeving van Athos waar mensen elkaar
ontmoeten, elkaar stimuleren en samen experimenteren, kan
Guido zijn talent verder ontplooien. Guido werkt een jaar bij
Athos en is er zichtbaar in zijn element. Hij is niet de enige…
Athos is de nieuwe naam voor activiteitencentrum (AC) de Jeker in Maastricht dat momenteel een transformatie ondergaat.
Van klassieke dagbesteding verandert het gebouw steeds meer in een bruisend centrum waar maatschappelijke organisaties,
buren en bedrijfsleven elkaar vinden en samenwerken. Anita Bastiaans: “De Jeker bood vijfenvijftig cliënten arbeidsmatige
dagbesteding. De voorziening was nogal in zichzelf gekeerd, contact met de buurt was er nauwelijks. Maar sinds de beweging
in gang is gezet dat onze cliënten meer deelnemen aan de maatschappij, stroomde het gebouw grotendeels leeg. Het heeft
echter zoveel potentie, dat we het een andere bestemming wilden geven.”

Echo 49
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Mix van doelgroepen

Ik ben meteen opgenomen in de groep en ik vind het heerlijk

Dat lijkt te lukken. Anita: “Langzaam maar zeker zie je het

om met de jongens te werken. Het is extra leuk omdat het

nu veranderen. Doelgroepen worden hier gemixt, precies

nog in ontwikkeling is. Samen met collega’s doe ik de inkoop

zoals Radar dat in zijn missie en visie voorstaat. Radar heeft

van op te knappen spullen en materialen en samen bedenken

hier nog de houtbewerking en spuiterij. Voor de rest wordt

we nieuwe activiteiten waar de cliënten iets aan hebben. We

het gebouw steeds meer gevuld met andere activiteiten:

spelen bijvoorbeeld met het idee een cursus stofferen te

buurtbijeenkomsten, Resto Van Harte (een restaurant waar

starten. Daarmee geven we de cliënten een extra kwalificatie

iedereen kan aanschuiven) en verschillende bedrijven en

en daar doe je het uiteindelijk voor. Ik ben hier helemaal

instellingen die hier een kantoor huren. Uitgangspunt is wel

opgebloeid. Dit gun je iedereen.”

dat de activiteiten toegevoegde waarde moeten hebben
voor onze cliënten.” De nieuwe bestemming van het gebouw

Op weg naar een betaalde baan

verklaart ook de nieuwe naam. “Het bordje ‘Radar’ past niet

Guido is een van de jongens die door Stefan worden begeleid.

meer. We hebben het gebouw Athos genoemd, omdat het in

“Vorig jaar kwam ik hier en eigenlijk bij toeval mocht ik een

de Athoslaan ligt, maar ook omdat Athos, als een van de drie

klein kastje opknappen. Dat ging zo goed, dat van het een

musketiers, het motto ‘één voor allen, allen voor één’ uitdraagt.

het ander kwam. Ik vind het super leuk om te doen en merk

En dat is precies wat wij hier ook willen doen.”

dat ik me stukken beter voel. Ik ben veel actiever dan vroeger
en mijn slaapproblemen zijn minder. Ik ben heel trots op de

Laagdrempelig maatschappelijk ondernemen

meubels die ik heb opgeknapt. Stefan leert me ook allerlei

Manon Machiels, directeur Stichting Samen voor Maastricht,

trucjes om het vak onder de knie te krijgen. Ik merk dat ik

heeft haar kantoor in Athos. Zij vertelt: “Samen voor

steeds beter word en hoop dat ik straks een betaalde baan

Maastricht laat bedrijven op een laagdrempelige manier

kan vinden, dat is mijn plan.”

kennis maken met maatschappelijk betrokken ondernemen
(MBO). Dat doen we door de bedrijven tijdens matchevents

Participatiemaatschappij in het klein

in contact te brengen met maatschappelijke organisaties.

Anita: “Het gebouw is nog volop in ontwikkeling. Het mooie

Stichting Samen voor Maastricht is een organisatie die als

is dat zich telkens nieuwe kansen voordoen. Iedereen wordt

missie het stimuleren van MBO heeft. Het gaat hier steeds

steeds enthousiaster en de ideeën om dit gebouw verder

om het smeden van –structurele– samenwerking tussen

te benutten steeds talrijker. Zo hebben we bijvoorbeeld

bedrijven en maatschappelijke organisaties en daarmee van

een fantastische tuin. Het zou geweldig zijn als kinderen uit

maatschappelijke cohesie. Samen voor Maastricht faciliteert,

de buurt daar kunnen spelen en hun ouders er een kopje

organiseert en communiceert, maar is er uiteindelijk op gericht

koffie kunnen drinken. Of onze cliënten die in de buurt de

dat het bedrijfsleven zich zoveel mogelijk zelfstandig verbindt

handen uit de mouwen steken voor buurtbewoners, zoals een

met maatschappelijke instituten en dat MBO zich als vaste

boodschap doen. De buurt kan daar weer een andere dienst

waarde verankert in hun bedrijfsvoering. Zo kwam Anita

tegenover zetten. Alles met gesloten beurzen. Zie het als de

tijdens het eerste matchevent in contact met Biopartner, het

participatiemaatschappij in het klein, waar mensen bereid zijn

bedrijf op de Maastricht Health Campus waar verschillende

iets voor elkaar te betekenen. Dat is prachtig toch? Het is een

kleinere ondernemingen samenwerken.” Anita: “Ik heb

kwestie van uitproberen, soms lukt het en soms niet. Maar

dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van Biopartner

daar leren we van. Wat we merken is dat overal verbindingen

om dit gebouw een boost te geven. Ook Manon heb ik leren

en ontmoetingen ontstaan en dat is precies wat wij voor ogen

kennen tijdens het matchevent. Met als resultaat dat zij hier

hebben.”

nu gevestigd is. Inmiddels is Manon mijn sparringpartner in de
verdere ontwikkeling van Athos.” Manon zelf is blij met haar
kantoorruimte. “Deze omgeving voelt als een warm bad waar
gelijkgestemden werken, waar iedereen een praatje met elkaar
maakt. Daar krijg je vanzelf goede zin van!”
Athos, dat gun je iedereen
Stefan de Jong werkt twee dagen per week als vrijwilliger bij
Athos. “Je kan gerust zeggen dat ik mijn levenslust hier heb
teruggevonden,” zegt hij. “Nadat ik anderhalf jaar geleden
ben afgekeurd, viel ik in een zwart gat. Dat was een heftige
tijd. Anita nodigde mij uit hier een kijkje te komen nemen en
ik was direct verkocht. Ik heb jarenlang bij Artifort gewerkt
en zag dat ik mijn kennis en kunde hier uitstekend kwijt kan.
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Kort
nieuws &
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Kort Nieuws

Succesvolle inspiratiemiddag

Maatschappelijke Beursvloer

‘Het kan anders’

Parkstad en Maastricht

Nieuwe website Radar online!

“Zien wat er is en wat je ermee zou

Radar was in november ook aanwezig

Op 1 november heeft Radar haar nieu-

kunnen”. Dat was wat alle verhalen

op de maatschappelijke beursvloer in

we website www.radar.org gelanceerd.

tijdens de Inspiratiemiddag voor mede-

Maastricht en in Parkstad. Op beide

Een frisse website gevuld met inspi-

werkers, vrijwilligers en medezeggen-

beursvloeren wist Radar de nodige

rerende persoonlijke verhalen, waarin

schapsraden op woensdag 29 okto-

matches te maken. De Maatschappelij-

wonen, werken, leren en vrije tijd ruime

ber in het MECC met elkaar gemeen

ke Beursvloer is een evenement waarbij

aandacht krijgen. Begin 2015 gaat ook

hadden. De beren op de weg waren

maatschappelijke behoeftes worden

het Cliëntenweb online, speciaal voor

weggeveegd. Mogelijkheden en kansen

verhandeld. Het gaat om vraag en aan-

en door cliënten opgezet!

kwamen daarvoor in de plaats. Het kan

bod van vrijwilligerswerk in de meest

dus anders! Kirsten Paulus, presentatri-

brede zin. Gemeenten, bedrijven, on-

Keurmerk Blik op Werk

ce van de Inspiratiemiddag zag de ge-

derwijsinstellingen en maatschappelijke

Arbeidsintegratie

zellige zithoek op het podium afwisse-

organisaties kunnen elkaar ontmoeten

In september heeft het team Arbeids-

lend bezet worden door medewerkers,

op de beursvloer. Niet om er aandelen

integratie voor de vierde keer op rij

cliënten en ouders. Met persoonlijke

te verhandelen, maar om met gesloten

het keurmerk 'Blik op Werk' behaald.

verhalen die laten zien dat de beweging

beurzen zoveel mogelijk matches tot

In de resultaten scoort het team hoger

van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat' zijn

stand te brengen. Vanuit een aantal

dan het landelijk gemiddelde op o.a.

vruchten afwerpt. Ter afsluiting van het

voorzieningen waren diverse wensen

prijs/kwaliteit, klantvriendelijkheid,

eerste gedeelte van de middag zong

verzameld en ze gingen daarmee aan

communicatie (gemiddeld een 8) en

Ludo het lied “Geneet van ut leave”.

de slag om matches te maken met

een 9 voor deskundigheid. Door het

Een lied dat een mooie brug vormde

de daar aanwezige bedrijven en

behalen van deze audit is gewaarborgd

naar het vervolg van de inspiratiemid-

organisaties. In totaal zijn er twintig

dat Arbeidsintegratie ook komend jaar

dag: De ‘Ja-maar Omdenkshow’. In een

matches gemaakt, variërend van een

sociale activeringstrajecten, persoon-

humoristische interactieve show kon

teambuildingsdag in ruil voor koffie

lijke activeringstrajecten en individuele

het publiek ervaren wat het verschil is

met vlaai tot een keramiekworkshop

re-integratietrajecten voor mensen met

tussen het ‘Ja-maar’ denken en het 'Ja-

voor onze cliënten in ruil voor het

een arbeidsbeperking kan uitvoeren.

en' denken. Bij 'Ja-maar' bedenk je wat

opruimen van het keramiekatelier.

Dit jaar heeft het team veel cliënten

er zou moeten zijn, maar er niet is. Bij

begeleid en geplaatst bij verschillende

'Ja-en' zie je wat er is en wat je ermee

bedrijven en organisaties in de regio.

kan doen. Omdenken, zoals het genoemd wordt, valt nog niet mee maar
uit de inspirerende verhalen die verteld
werden mag opgemaakt worden dat de
goede weg is ingeslagen.

Echo 49

9

Blik op Werk

Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Inspiratiemiddag 'Het kan anders'

Agenda

Sportactiviteiten

Polfermolenfeesten en dagtochten

Via Club- en Buurthuiswerk kun je

Ook in 2015 organiseren wij weer

deelnemen aan allerlei leuke en

themafeesten Polfermolen en dagtoch-

sportieve sport- en spelactiviteiten

ten. Meer informatie staat in de volgen-

Juphuis Discoavonden

‘midden in de samenleving’. Goed

de Echo en op de website van Radar.

Vrijdagavond

voor de gezondheid en natuurlijk

30 januari (Carnaval)

voor de gezelligheid.

Club- en Buurthuiswerk

27 februari

Voor meer informatie of aanmelden
voor de activiteiten van Club- en

27 maart

Vriendenkringen

Buurthuiswerk, neem contact op met

Van 19.30 – 22.00 uur

De vriendenkringenclubs bieden je de

Monique Hollanders via cbw@radar.org

Entree: € 2,-

mogelijkheid om mensen te leren ken-

of 088-350 50 81. Kijk voor actueel

Consumptie: € 1,50

nen, leuke dingen te doen en vrien-

nieuws op www.radar.org/clientenweb/

Adres: ’t Juphuis, Schandelerstraat 81,

den te maken. Denk bijvoorbeeld aan

club-en-buurthuiswerk of

6412 XM Heerlen

een avondje stappen, theaterbezoek,

Facebook Radar.CBW

naar de bioscoop, uit eten, wandelen,
Disco Heuvelland de Ketel

bowlen, enzovoorts. Elke maand krijg

Herhaling TV-uitzending Zelf & C0

Zaterdagavond

je een uitnodiging voor de nieuwe

op L1 vanaf 20 december

31 januari (Carnaval)

activiteit. Je kunt dan zelf bepalen of

De serie Zelf & Co, de nieuwe zorg

28 februari

je je wilt aanmelden. We hebben vijf

wordt vanaf 20 december op zaterdag

28 maart

actieve Vriendenkringen waar men-

herhaald op L1 TV. In vijf afleveringen

Van 19.00 – 21.30 uur

sen bij kunnen aansluiten. Nieuw in de

staan portretten van mensen centraal

Entree: € 2,-

regio Heuvelland is vriendenkring ‘De

die vooruitlopend op de veranderin-

Consumptie: € 1,50

Kammeroat’, speciaal voor zelfstandig

gen in de zorg al een nieuwe weg zijn

Adres: Ontmoetingspunt de Ketel

wonende mannen. Wanneer? Eens

ingeslagen. Zoals het verhaal van een

Dom. Hex.straat 70, 6231 HG Meerssen

per maand op verschillende tijden en

cliënt die dankzij een andere manier

verschillende dagen. Waar? Afhankelijk

van dagbesteding zich niet alleen

van de activiteit die wordt gepland.

zélf verder ontwikkelt, maar ook de

Carnavalsmiddag in D’n Hiemel
Op zondagmiddag 8 februari vindt

buurt helpt. Zelf & Co is een initiatief

de jaarlijkse Carnavalsmiddag voor de

van een aantal zorgorganisaties in

regio Heuvelland plaats in D’n Hiemel.

Zuid-Limburg, waaronder Radar.

Entree: € 2,Een drankje kost € 1,80

Kijken dus op 20 december, 3 januari,

Er is vrije inloop, je hoeft je vooraf niet

10 januari, 17 januari en 24 januari.

aan te melden.
Adres: D’n Hiemel, St. Bernardusstraat
24A, 6211 EL Maastricht

Kijk voor
actueel nieuws op
Radar Live op
www.radar.org

Tijdstippen: 10.00 uur, 12.00 uur,
14.00 uur, 21.00 uur en 23.00 uur
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Voorbereidingen
decentralisaties
in volle gang
Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de WMO,
jeugdzorg, participatiewet en werk en inkomen. Met nog circa een halve maand te gaan, wordt bij Radar koortsachtig gewerkt aan aanbestedingen en offertes voor de gemeenten. “Met de meeste gemeenten
zijn de contracten inmiddels getekend, andere laten nog even op zich
wachten.” Ageeth Bijl, divisie manager Radar, vertelt over de stand
van zaken begin december.
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“Als iets duidelijk is, dan is het wel dat nog niet alles

Kerkrade en Brunssum varen eigen koers

duidelijk is.” Met die woorden zet Ageeth de toon. “Radar

De gemeente Kerkrade vaart een geheel eigen koers. De

bevindt zich in diverse gemeentelijke aanbestedingstrajec-

gemeente heeft er voor gekozen niet mee te doen met de

ten voor zowel nieuwe als bestaande cliënten. Bestaande

overige Parkstad-gemeenten maar zelf een aanbesteding

cliënten hebben recht op continuïteit van zorg in 2015.

uit te schrijven voor bestaande en nieuwe cliënten. Kerk-

Insteek van Radar is dat we cliënten ondersteuningsarran-

rade zet daarnaast in op samenwerking met een beperkt

gementen bieden die gericht zijn op het versterken van

aantal partners in Samen Leven om het sociale domein te

de eigen kracht en de kracht van het netwerk.”

vernieuwen. Naast Radar zijn dat Meander, Levanto, Impuls
en de WMO-raad. Brunssum doet voor de bestaande cliën-

Tarieven en innovatie

ten mee in de aanbesteding van Parkstad, maar kiest voor

De tarieven zijn nu vastgesteld, afhankelijk van de ge-

nieuwe cliënten voor een andere aanpak. Brunssum is sterk

meente liggen deze tussen de 20 en 30% lager dan de

gericht op snelle innovatie op alle terreinen van het sociale

nu geldende NZA-tarieven. Gemeenten hebben daarnaast

domein en heeft op basis van de aanbesteding vijf part-

budgetten voor innovatie, maar de criteria om hierop aan-

ners gecontracteerd, waarvan Radar er een is.” Radar doet

spraak te maken, evenals het proces waarmee dit wordt

overigens niet mee aan aanbestedingen buiten Parkstad

georganiseerd, zijn nog niet bekend.

en Maastricht/Heuvelland. “We hebben daar relatief weinig
cliënten en kunnen onze missie en visie en onze ‘wijk- en

Intensieve voorbereiding

buurtgedachte’ hier onvoldoende waarmaken. Voor die

De afgelopen twee jaar is intensief naar dit moment toege-

cliënten zijn we op zoek naar een andere aanbieder.”

werkt. Ageeth: “Netwerken zijn opgebouwd en versterkt,
gedachtegoed is ontwikkeld en uitgedragen, niet alleen
extern maar ook intern. Een grote groep mensen heeft zich
met hart en ziel ingezet om Radar voor te bereiden op de
decentralisaties. We zijn er natuurlijk nog niet, het is een

“We moeten nu echt maatwerk
leveren, op alle terreinen.”

groeiproces waar de gemeenten en de zorginstellingen sa-

Jeugdzorg

men in optrekken. Het is natuurlijk uitermate spannend om

Wat betreft Jeugdzorg is het verhaal weer anders,” aldus

uit te vinden wat die inspanningen nu opleveren. Daarbij

Ageeth. “Op dit terrein werken de 18 Zuid-Limburgse ge-

laten de verschillende gemeenten vooralsnog een wisse-

meenten samen, waarbij Maastricht de leiding heeft. Ook

lend beeld zien.”

hier geldt een korting van 20%. Aan Radar is het contract
gegund. Ook hier kunnen we straks een beroep doen op

Wisselend beeld

innovatiegelden.”

“De resultaten tot zover geven nog geen compleet beeld.
Sommige gemeenten vragen aanvullende offertes, we heb-

Zoveel gemeenten, zoveel wensen, zoveel regels

ben ook al meegemaakt dat een aanbesteding opnieuw

De nieuwe situatie is op zijn zachtst gezegd erg dyna-

is geopend. Wat weten we wel? De overeenkomst met

misch en vergt een behoorlijke aanpassing van iedereen.

Parkstad met uitzondering van Kerkrade is getekend voor

“In plaats van met één partij, werken we nu voor verschil-

bestaande cliënten, met Maastricht hebben we een over-

lende gemeenten, die elk hun eigen wensen en eisen

eenkomst getekend voor huidige en nieuwe cliënten tot

hebben. Levertermijnen, klachtenprocedures, aanleveren

1 januari 2018. Dat is natuurlijk goed nieuws. Parkstad heeft

van productiegegevens, tarieven, de toegang tot zorg, elke

maximale tarieven afgegeven, waar de offertes onder

gemeente kan zijn eigen weg hierin volgen. Dat betekent

moeten blijven. Cliënten die geen voorkeursaanbieder

nogal wat. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor de

aangeven, worden straks automatisch doorverwezen naar

manier van werken en administratieve organisatie van de

de goedkoopste aanbieder. Het is dus uitermate belangrijk

zorginstellingen. We moeten nu echt maatwerk leveren, op

om goed in beeld te zijn bij verwijzers en potentiele cliën-

alle terreinen! Vooruitlopend daarop hebben we de organi-

ten! Radar heeft er overigens voor gekozen om zich niet

satie vorig jaar al ingedeeld in clusters. Zo kunnen we veel

op kostprijs te profileren. We willen de beweging maken

beter inspelen op wat de gemeenten van ons vragen en

met kwalitatief hoogwaardige medewerkers die in staat

ons bewijzen als een betrouwbare en deskundige partner

zijn een coachende rol op zich te nemen. Daarbij past geen

voor nu en de langere termijn.“

prijsvechtersmentaliteit.”
Begin januari staat op onze website de actuele
status over de contracten met de gemeenten.
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De praktijk van de nieuwe
Jeugdwet: één gezin, één
plan, één regisseur
Frossinia Beets is moeder van twee zoontjes, Leander (6) en Mark (2).
Leander is een zorgenkindje. Vanaf zijn tweede jaar heeft hij
diabetes, hij kan moeilijk met zijn emoties overweg en op een
gegeven moment liep dat danig uit de hand. Frossinia werd getypeerd
als ‘overbezorgde moeder’ en van het kastje naar de muur gestuurd.
“Dat zal mij nu niet meer overkomen,” is haar stellige overtuiging.
“De nieuwe Jeugdwet, met één gezin, één plan, helpt daarbij.”
Eén gezin, één plan is een van de pijlers van de nieuwe Jeugdwet die op 1 januari 2015 ingaat. De wet is een antwoord
op knelpunten zoals een tekortschietende samenwerking van hulpverlenende instanties en de toename van het gebruik
van specialistische zorg. Daardoor kon het voorkomen dat vele instanties zich met één gezin bemoeien, elk op hun manier en zonder veel afstemming. Een onwenselijke situatie! In de nieuwe wet ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet bij de gemeenten. Insteek is dat de uitvoering eenvoudiger is en meer gericht op de eigen verantwoordelijkheid van ouders en hun kinderen. Zij kiezen zelf de hulp en steun die ze nodig hebben en houden zelf de regie. Men
gaat uit van één gezin, één plan, één regisseur.
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Expertiseteam Jeugdzorg

Onderzoek bij Gastenhof wees uiteindelijk uit dat hij au-

Michel Klaassen is namens Radar consulent in het Exper-

tistisch is. Pas daarna volgde de verwijsbrief voor een kin-

tiseteam Jeugdzorg van de gemeente Heerlen, waarin

derpsychiater waarna passende indicaties konden worden

verschillende organisaties samenwerken. Michel: “Het

aangevraagd voor een integrale aanpak, bestaande uit na-

expertiseteam is nu ruim een jaar actief en richt zich op

schoolse dagbehandeling en intensieve thuisbegeleiding.”

de ontwikkeling van de zorg rondom de decentralisatie.
Integraal samenwerken, een grotere effectiviteit en sturen
op meer zelfredzaamheid van de cliënt zijn belangrijke
uitgangspunten. In Heerlen wordt gebruik gemaakt van de
‘zelfredzaamheidmatrix’. Op basis daarvan, en in combinatie met één gezin, één plan, wordt bepaald of het gezin
aanspraak kan maken op tweedelijns zorg. Het expertiseteam heeft een adviserende, sturende en coachende rol
richting de sociale buurtteams die dicht bij de cliënten in
de wijk werken. In zeer complexe, specialistische zorg is

“De samenwerking
tussen de verschillende aanbieders loopt
nu veel beter.”

het zelfs mogelijk dat het expertiseteam de regie overneemt. Omdat de verschillende partners in het team (of in
de wijkteams) samenwerken, is de afstemming al voor een

Betere samenwerking

groot deel geborgd.”

“De verschillende instanties hebben hun krachten nu
gebundeld in één plan. Daarnaast is er regelmatig een

Rode draad

groepsoverleg waarbij Radar, Gastenhof, de kinderarts,

De samenwerking tussen partners wordt formeel in één

de diabetesverpleegkundige, ergotherapeut en MEE aan-

plan vastgelegd. Ilonka Patelski, begeleidster van het

schuiven. De huisarts en de school doen alleen mee op het

gezin van Frossinia: “In de praktijk komt het erop neer dat

moment dat hun aanwezigheid gewenst is, maar worden

degene die iets signaleert, bijvoorbeeld de school, een zo-

tussentijds wel geïnformeerd. Het gevolg: de samenwer-

genaamde ‘ronde tafel’ organiseert met alle betrokkenen.

king tussen de verschillende instanties loopt nu veel beter.

Zo’n gesprek is feitelijk de start van één gezin, één plan. Bij

Leander zit op de Jan Baptistschool in Kerkrade, een leer-

het vormgeven van het vervolgtraject is dit plan de rode

kracht is geïnstrueerd door een diabetesverpleegkundige,

draad, hét hulpmiddel voor alle betrokkenen. Het is een

er is regelmatig overleg tussen alle betrokkenen. Omdat ik

levend document dat voortdurend door alle partijen wordt

handvatten nodig had voor mijn jongste zoon, heb ik zelf

geactualiseerd. Er is één zorgcoördinator die het plan en

de Triple-P cursus gevolgd. Hier heb ik andere ouders ont-

de afspraken erin bewaakt.”

moet die in hetzelfde schuitje zitten, dat geeft je erkenning
en daarmee ook kracht. Eindelijk heb ik het gevoel dat ik

Nog in ontwikkeling

word gehoord! Zorgen over de toekomst heb ik overigens

Het proces in nog volop in ontwikkeling, relativeert Michel.

wel, ik ben benieuwd wat er na 1 januari 2015 gaat gebeu-

“Er is nog best veel onduidelijkheid, niet alle organisaties

ren. De maatschappelijk werker is al wegbezuinigd, de

zijn er al aan toe om op deze manier te werken. Ook is het

indicatie bij Radar loopt af. Belangrijk is dat Leander de

format van het zorgplan nog niet uniform, wat niet han-

juiste zorg blijft krijgen, dat is niet alleen voor hem, maar

dig is. Feit is wel dat de datum 1 januari 2015 een keiharde

voor ons hele gezin van groot belang.”

datum is. De gemeente Heerlen bijvoorbeeld, stelt als absolute voorwaarde dat alle hulpverleners vanaf die datum

Zelf de touwtjes in handen

hun krachten bundelen in één plan. Alleen op basis van dat

Wat Frossinia aanspreekt in de nieuwe werkwijze is dat

document wordt voortaan de beschikking afgegeven.”

ouders zelf de regie voeren. “Je kunt de arts, de school of
zorginstellingen veel beter aanspreken. Afspraken worden

Diabetes en autisme

immers vastgelegd, iedereen weet wat zijn of haar taken

Frossinia heeft inmiddels enige ervaring met de nieuwe

zijn. Dat geeft mij een gevoel van rust, maar ook: ik hoef

werkwijze opgedaan. “De oude manier werkte voor mij

het niet meer alleen te doen. We zijn samen verantwoorde-

niet,” geeft zij aan. “De kinderarts geloofde niet dat er, be-

lijk voor het welzijn van mijn zoon en ons gezin.”

halve diabetes, méér met Leander aan de hand was.
Het moest eerst uit de hand lopen, hulpinstanties moesten
aan de bel trekken, voordat er actie werd ondernomen.
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Een cliënt vertelt

Remona van de Veen
“Ik hou van mijn baan”
“Ik ben hartstikke trots op wat
ik heb bereikt,” zegt Remona
van de Veen, cliënt én medewerker van Radar. “Ik was
vroeger best wel onzeker,
maar ik heb gelukkig in de
praktijk kunnen bewijzen
wat ik waard ben.”

Meer eigen verantwoordelijkheid
Bij Multicopy had Remona het prima naar haar zin. Maar
helaas ging het bedrijf failliet en stond Remona op straat.
Via het IRO-traject (Individuele Re-integratie Overeenkomst) kreeg Radar een jaar de tijd om haar opnieuw
aan een betaalde baan te helpen. Die nieuwe baan werd
gevonden en wel bij Radar! “Wij hadden een administratieve kracht nodig en Remona paste prima in het profiel.

“Remona heeft zich praktisch onmisbaar gemaakt in

Dus is ze aangenomen en daarvan hebben we nog geen

kantoor Heerlen,” beaamt jobcoach Janine Vijgen.

moment spijt gehad.” Remona zelf is ook content met

“Ze heeft haar plek in het team verdiend en wordt

haar baan. “Ik heb hier meer eigen verantwoordelijkheid

erg gewaardeerd door haar collega’s. Ze neemt veel

en werk meer op de computer, dat vind ik leuk. Ik hou van

administratief werk uit handen, waardoor anderen meer

mijn baan.”

tijd hebben voor hun eigenlijke werkzaamheden. Remona
werkt hier nu 2,5 jaar naar volle tevredenheid, maar daar

Nooit twee keer dezelfde fout

is natuurlijk wel het een en ander aan voorafgegaan.”

Remona is de afgelopen jaren ongelooflijk gegroeid,” vindt
Janine. “In het begin was het vooral zoeken naar het ritme

Op zoek naar werk

en structuur. Ze had soms echt een stok achter de deur

Remona doorliep de praktijkschool in 2006 en via Sterk

nodig. Dat is inmiddels wel anders! Inmiddels weet ik ook,

in Werk ging ze aan de slag. “Helaas altijd stages en nooit

Remona maakt nooit twee keer dezelfde fout. Ze leert

een betaalde baan,” kijkt ze terug. “Ik had in die tijd een

van de dingen die misgaan, dat geeft veel vertrouwen.

Wajong-uitkering en kreeg daarnaast een WSW-indicatie.

De begeleiding die ik haar geef, is dan ook al terugge-

Dankzij die indicatie kwam ik in contact met Guus

schroefd van een keer per week, naar een keer per twee

Hagelstein, werkbegeleider bij Radar.” “Destijds waren er

weken. Misschien is straks zelfs geen begeleiding meer

lange wachtlijsten voor mensen zoals Remona,” vult Ja-

nodig, ook omdat haar collega’s haar inmiddels goed ken-

nine aan. “Deze jongeren zaten dan ook allemaal thuis en

nen en weten hoe ze met haar moeten omgaan.” Remona:

konden eigenlijk geen kant op. Daarmee ontbrak het hen

“Ik werk hier vier dagen. Op vrijdag heb ik nog een uurtje

aan structuur en dat is natuurlijk niet bevorderlijk. De ge-

begeleiding thuis, maar ook dat hoop ik over een tijdje

meente Heerlen vond dat eveneens onwenselijk en startte

niet meer nodig te hebben. Ik heb mijn leven nu aardig

een project om hen sneller naar werk toe te leiden. Radar

op de rit, verdien mijn eigen geld, heb mijn eigen appar-

was een van de partijen waarmee de gemeente samen-

tement dat ik deel met mijn hond Gaischa. Eerst had ik

werkte. Via Guus ging Remona aan het werk bij de Wibra.”

weinig zelfvertrouwen, omdat het vroeger op school niet

“Dat was helaas ook geen betaald werk,” herinnert Re-

zo goed ging. Ik ben nu eenmaal niet sterk in theorie, maar

mona zich. Ik was destijds amper twintig maar voor Wibra

des te beter in praktijk. Ik heb de kans gekregen om dat

al te oud om mij in dienst te nemen. Guus heeft er daarom

te bewijzen.” “Wat Remona heeft bereikt, is bepaald niet

voor gezorgd dat ik bij Multicopy aan de slag kon. Dat was

vanzelfsprekend,” aldus Janine. “Met gerichte begeleiding

wel een betaalde baan. Vanaf dat moment heeft Janine –

en natuurlijk veel eigen inzet is ze hier gekomen en daar

als jobcoach - de begeleiding van Guus overgenomen.”

mag ze best trots op zijn.”
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Column

Goede tijden,
slechte tijden

Op 1 januari 2015 is het zover. De

Zo is het vaak ook met een

nieuwe Wet Langdurige Zorg gaat

mensenleven. Het kan lange tijd

van start en de verantwoordelijkheid

ogenschijnlijk voortkabbelen en

voor de functie begeleiding gaat over

dan weer plotseling is er een

van het Rijk naar gemeentebesturen.

stroomversnelling geraken of misschien

Jaren van aankondigingen en

wel een vrije val naar beneden. Net

voorbereidingen waren gefocust op

als de Maas onstuimige winters kent,

deze magische datum. Intussen zijn de

heeft een mensenleven dat ook.

plannen in de loop der tijd aangepast.

Het leven is vaak als seizoenen.

Er is een overgangsregeling en op

Dat maakt iedereen mee. Iedereen leeft

tal van punten is het hoekige in de

zo zijn eigen verhaal. Het bijzondere

plannen afgerond. Op 1 januari ziet de

voor mensen met een verstandelijke

wereld er niet ineens geheel anders uit.

beperking is, dat ze steun nodig
hebben om dat eigen verhaal op hun

Dat wil niet zeggen, dat er niets

eigen manier te leven. Dat vraagt om

verandert. Integendeel. Maar, die

een ondersteuning, die meegaat met

verandering ís al ingezet. In de praktijk

die seizoenen en een begeleiding biedt

van alledag geven cliënten, hun

die daarop aansluit. In goede tijden

netwerk en medewerkers daar al vaak

kan die dan beperkt zijn, gericht op

volop uitvoering aan. Meer dan ooit

het realiseren van een zo breed en zo

kijken we naar wat cliënten zelf kunnen.

stabiel mogelijke context. Wanneer

Waar ligt hun kracht, wat zijn hun

het leven stormt en de kano dreigt

talenten, wat geeft energie, zijn dan de

te kapseizen is een reddingsbrigade

Wilt u reageren op de column,

vragen. Meer dan ooit kijken we ook

nodig, die orde in de chaos brengt en

stuur dan een e-mail naar:

naar de mogelijkheden om het netwerk

van daaruit nieuw perspectief biedt.

f.wilms@radar.org

rondom cliënten in te zetten. Wanneer
zo’n netwerk er niet of nauwelijks is,

Daar ligt dan ook mijn grootste wens.

proberen we er een te bouwen. Daarbij

Dat we samen met gemeenten,

is ons uitgangspunt, dat we cliënten

partners en alle betrokkenen klaar

zoveel als mogelijk zelf regie willen

krijgen dat we ondersteuning kunnen

geven in en over hun eigen leven.

bieden, die aansluit bij het verhaal
van mensen en de stroming waar ze

Dat klinkt simpel. Soms is het dat

op dat moment in zitten. Dat vraagt

ook, maar vaak vraagt het om een

geen rigide regels in de vorm van

bijzondere expertise. Dat komt omdat

‘uurtje-factuurtje’, maar om meerjarige

je altijd te maken hebt met iemands

afspraken waar professionals ruimte

bijzondere verhaal. Zo’n verhaal kent

krijgen om te bouwen aan een context

nu eenmaal goede en slechte tijden.

voor cliënten, die hen helpt om hun

Laat ik het vergelijken met de stroming

eigen leven te leiden. Op 1 januari is dat

in de Maas. Ik heb daar enige ervaring

nog niet geregeld. Maar, we zijn wel op

mee. Het lukt me bijna elke zomer om

weg. Vanuit Radar zijn we vastbesloten

een afvaart met de kano te maken.

om die weg te vervolgen, zodat steeds

Vertrekken in Smeermaas en dan

meer mensen kunnen zeggen:

peddelen naar het eindpunt in Berg aan

zó wil ik leven.

de Maas. We gaan normaal gesproken
met goed weer, wanneer het water

Frans Wilms,

rustig is. Maar zelfs dan zijn er venijnige

bestuurder

stroomversnellinkjes die indruk maken.
Eén verkeerde beweging en het water
stroomt de kano in.
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