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Beste lezers,
Het nieuwe zorgstelstel is een feit. Sinds 1 januari
wordt een groter beroep gedaan op de cliënt zelf, op
zijn netwerk en op reguliere voorzieningen in wijk en
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buurt. Professionele zorgverleners maken een terugtrekkende beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen
dat’. Voor cliënten worden – in overleg met de cliënt
en zijn netwerk - ondersteuningsarrangementen op
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Ondersteuningsarrangement op maat

De ontdekkingsreis
is begonnen

van Echo leest u een aantal voorbeelden.

In het nieuwe zorgstelsel, dat op 1 januari jl. is ingegaan, is veel veranderd. Voortaan
wordt eerst gekeken naar wat de cliënt zelf kan en wat zijn netwerk kan bijdragen.
Om dat goed te kunnen bepalen wordt de ondersteuningsvraag van de cliënt goed
in kaart gebracht. Dat gebeurt op basis van gesprekken waarin als het ware een foto
wordt gemaakt van de situatie van de cliënt en zijn zelfredzaamheid. In het gesprek
bekijken we hoe de ondersteuningsvraag in het verleden werd ingevuld, wat de cliënt
zelf kan, wat de kracht is van het netwerk, hoe dat netwerk eventueel verder ontgonnen
kan worden en of en waar professionele ondersteuning nodig is. Dit resulteert in een
ondersteuningsarrangement op maat.

Jacqueline Wilbers zit in de bijstand, maar werkt nu

De weg die de zorg in Nederland is ingeslagen is nog

Links staat in gekleurde wolken wat de huidige situatie is.

tot haar grote vreugde met begeleiding van Radar

nieuw. Veel moet nog worden ontdekt en uitgevonden.

Een wolk is bijvoorbeeld: begeleiding zorgt voor kleding.

in Sevagram zorgcentrum Ter Eyck. Patrick de Groot

Maar de beweging is ingezet en iedereen moet mee.

Rechts staat hetzelfde wolkje maar dan: zus koopt

maakt zich onmisbaar bij Scouting Amby en cliënten

De professionele ondersteuning of vergoeding die de

kleding. Om tot het wolkendiagram te komen, wordt

van Halte Heilust in Kerkrade ondersteunen de buurt

cliënt krijgt, kan overigens per gemeente verschillen.

het ondersteuningsplan gefilterd en de belangrijkste

door kleine klusjes en hulp in het gemeenschapshuis.

Binnen Radar krijgen de ondersteuningsarrangementen

afspraken eruit gelicht. Het gaat erom te zoeken waar

Bij woonvorm De Landgraaf helpt het netwerk van

op verschillende manieren vorm. Hieronder leest u hoe

winst te behalen is, en dan is er altijd wel iets wat je kunt

cliënt Jenny Maessen bij de praktische zorg. Maar ook

onze begeleiders van cluster Kerkrade de veranderingen

opnemen, hoe klein ook. Bijvoorbeeld een cliënt heeft

cliënten die meervoudig beperkt zijn, boeken kleine

vorm geven.

niemand om zijn veters te strikken en krijgt nu voortaan

maat opgesteld op basis waarvan de zorg rondom de
cliënt wordt vormgegeven.
De nieuwe zorg is een zoektocht, maar de beweging is
onomkeerbaar. Radar heeft deze beweging al enkele
jaren geleden ingezet. Omdat het versterken van de
eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk iets is waar
we echt in geloven. Wij worden in dat geloof gesterkt
als we de verhalen van cliënten horen. In deze uitgave

succesjes. Het bewijs wordt geleverd in activiteiten-

schoenen met klittenband die hij wel zelf dicht kan doen.

centrum Bemelergrubbe in Maastricht waar jonge

Cliënten meenemen in beweging

Zo maken we voor iedereen in een oogopslag duidelijk wat

cliënten leren om verantwoordelijkheid te nemen.

Anja Gossen, Monique Cuypers en Genevieve van Hunsel

de verandering inhoudt. We hebben nu een aantal keren

zijn omdenkers in het cluster Kerkrade. Samen hebben

proefgedraaid met het wolkendiagram en het werkt. Het

Al deze verhalen tonen aan dat onze cliënten over

ze een eenvoudig middel bedacht waarin ze de cliënten

wolkendiagram vervangt het ondersteuningsplan natuurlijk

soms onvoorziene talenten beschikken die nu meer

meenemen in de beweging. Anja Gossen legt uit: “Voor

niet! In het gesprek nemen we eerst het volledige plan

ruimte krijgen om tot ontplooiing te komen. De trots

cliënten is het nieuwe zorgstelsel een enorme verandering.

door, daarna pas de vertaling in het wolkendiagram. Het

en het enthousiasme waarmee ze deze talenten inzet-

Ze begrijpen soms niet dat ondersteuning die ze jaren

mooie is dat cliënten dan zelf ook weer met ideeën komen.

ten, is onbetaalbaar.

gehad hebben, ineens een taak van de familie is. Niet

De bedoeling is dat in cluster Kerkrade dit voorjaar voor

verwonderlijk bestaat er bij cliënten en hun verwanten

alle ondersteuningsplannen een wolkendiagram is

soms weerstand tegen de nieuwe manier van werken. Het

gemaakt en besproken.”

De redactie

principe van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ is moeilijk uit
te leggen. Ze kunnen niet overzien wat 20% minder uren
concreet inhoudt. Het ondersteuningsplan nemen we
weliswaar met hen door, maar dat is veel tekst. Dat moet
anders kunnen dachten wij.”
Wolkendiagram
“Toevallig zagen we een presentatie waarin gewerkt
wordt met een wolkendiagram. Dit hebben we vertaald
naar ons doel. Het wolkendiagram is feitelijk een sterk
vereenvoudigde weergave van het ondersteuningsplan
en gebruiken we om het voor de cliënt te verduidelijken.
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Integratie in de wijk Heilust

Continu zoeken
naar de juiste match
Meer mét en voor elkaar doen in de wijk. Cliënten die, samen
met andere vrijwilligers, de handen uit de mouwen steken
voor andere buurtbewoners en partners in de wijk. Langzaam
maar zeker begint dit in de wijk Heilust in Kerkrade vorm
te krijgen. Echo sprak vier enthousiaste cliënten en hun
begeleidster.

William Thewissen

Frits Jongen

Gastheer Frits

klusjesman assisteren, die de huishoudelijke dienst van

Frits Jongen woont in de Ons Limburgstraat. “Eerst had

woonvorm Rochusstraat helpen of bij Trainingshuis Ouder

ik dagbesteding in de woonvorm, maar daar had ik niet

& Kind helpen de kindjes opvangen als de moeders een

genoeg te doen. Gelukkig kon ik in Heilust aan de slag;

keer per twee weken cursus hebben.”

ik zet koffie en thee, zet alles klaar voor vergaderingen
en mag op donderdag tijdens de Kien- en Kaartclub

Samenwerking met Meander en Impuls

meehelpen met klusjes achter de bar. In maart ga ik met

Er is genoeg te doen,” lacht Mariëlle. “We werken samen

ondersteuning van Halte Heilust een dag per week als

met Meander, Impuls en de Buurtkamer. Meander signa-

Daniela Tirintino zat tot afgelopen jaar elke dag thuis; ze

strijken, zet stoelen klaar als er een vergadering is en

gastheer werken in zorgcentrum Lupinehof. Het is fijn iets

leert de behoeften van de – vaak oudere – buurtbewoners.

werkte niet en had geen dagbesteding. Ze is begonnen

doet mee aan de schilderles. Ze poetst zelfs een halve

te doen te hebben en het is gezellig. Soms hebben we wat

Onze cliënten doen klusjes, de vrijwilligers ondersteunen.

met twee dagen per week, maar het bevalt zo goed

dag per week in woonvorm Ons Limburgstraat. Ze

te ‘knoteren’ maar dat hoort erbij.”

Er zal op Halte Heilust ook een samenwerking gaan komen

dat ze nu vier dagen per week naar Halte Heilust komt.

maakt zich nuttig en is daar trots op. “Als ik vijf dagen

Halte Heilust heeft zijn basis in ‘De Auw Noeëdkirch’,

kon komen, zou ik dat ook doen. Misschien gebeurt dat

Werk aan de winkel

we een heel gemixte groep en kunnen we veel vragen uit

het gemeenschapshuis in Heilust. Daniela poetst, leert

binnenkort wel!”

John Lataster had jarenlang dagbesteding op activitei-

de buurt aan.”

met Levanto. Daar zijn we nu druk mee bezig. Zo krijgen

tencentrum Ambark. Nu spoelt hij naar volle tevredenheid
glazen in het gemeenschapshuis, brengt oud papier en

Verbinding met de buurt

glaswerk weg en helpt mee het buurtkapelletje schoon

Mariëlle: “We zoeken waar mogelijk de verbinding.

te maken. Maar het meest trots is hij op zijn werk bij de

Met partnerorganisaties, maar ook met verenigingen

Humanitas ruilwinkel. Hier maakt hij een dag per week de

en organisaties in de buurt. We organiseren activiteiten

binnengekomen spulletjes schoon, haalt lege batterijen

waarbij buurtbewoners (jong en oud) elkaar ontmoeten;

uit apparatuur en test of alles nog werkt. John vindt het

een Sinterklaasviering en Koningsdag bijvoorbeeld. Elke

heerlijk en is zelf ook een verzamelaar. “Maar ik mag alleen

vrijdag kunnen buurtbewoners hier voor € 1,50 terecht

iets meenemen als ik iets anders terugbreng, anders krijg

voor een kopje soep met een broodje. Zo leren we elkaar

ik teveel spullen op mijn kamer.”

steeds beter kennen. De plannen voor een buurtfeest in
het kader van de Prokkeldag zijn in de maak.”

De tuinman
Tot slot William Thewissen die eigenlijk al met pensioen

Kracht van de cliënt

is, maar geniet van in de tuin werken. Dat komt goed uit,

We steken voortdurend in op de kracht van de cliënt,”

want er zijn genoeg ouderen in de buurt die niet in staat

aldus Mariëlle. “Het streven is om continu de juiste

zijn de tuin nog zelf bij te houden. William helpt hier dan

match te vinden bij een vraag uit de buurt. We hopen dat

graag met het lichte tuinonderhoud; onkruid wieden,

mensen elkaar weer weten te vinden waardoor de wijk

schoffelen, plantjes verzorgen, etc. Maar William doet

zal opknappen. Dat opknappen gebeurt ook letterlijk.

meer. Een cliënt die niet alleen naar de dagbesteding kan

De oude kerk is door de gemeente aangekocht en wordt

komen haalt hij op en brengt hij weer thuis. Begeleidster

de komende jaren verbouwd tot een ontmoetingsplaats

Mariëlle Daamen vertelt enthousiast: “Dit zijn slechts

waar verenigingen, organisaties en buurtbewoners elkaar

enkele voorbeelden, we hebben er veel meer. Bijvoorbeeld

treffen. Eromheen komt een parkje en speeltuin. Frits

cliënten die de busjes van bakkerij Voncken van binnen

merkt het al op: “Hier zullen wij zeker ons steentje aan

schoonmaken, dit tot groot genoegen van de bakker.

bijdragen straks, we kunnen bijvoorbeeld de tuin doen

En de cliënt geniet, hij wordt daar ontvangen als echte

en het meubilair schoonhouden.”

collega en voelt zich gewaardeerd. Of cliënten die de
John Lataster
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hier te komen kijken. Eerlijk gezegd had ik het er niet

Zo veel mogelijk buiten

zo op, René heeft een hekel aan veranderingen en een

Met ondernemer Giel Kuenen is, na een aanvraag bij NL-

nieuwe dagbesteding is een enorme stap. Maar na een

Doet, een uitstekende relatie ontstaan. “Giel heeft ervoor

gesprek van een half uur was ik al overtuigd. Sinds René

gezorgd dat we een doorgang hebben gekregen naar de

hier anderhalf jaar geleden is gekomen, heeft hij echt

naastgelegen Maasgouwschool, dan hoeven we niet meer

vooruitgang geboekt. We staan er zelf versteld van.”

van het terrein af als we gaan gymmen of zwemmen. Ook
realiseerde hij een overkapping boven het konijnenhok.

Zoveel mogelijk zelf doen

Ideaal voor René die daardoor vaker buiten kan zitten

“Cliënten worden hier voortdurend gestimuleerd,” vertelt

met een hark of borstel in zijn hand. Marlies: “René geniet

Chantal. “Wat ze zelf kunnen, moeten ze zelf doen; de jas

daarvan, hij is nergens liever dan buiten, het maakt hem

aan- en uittrekken, de broodtrommel uit de tas halen en

compleet.”

in de koelkast zetten, de tas opruimen, de boterhammen

Jongeren met
een meervoudige
beperking in beweging
“Het gaat om de kleine successen.”
Chantal Went, begeleidster bij activiteitencentrum (AC)
Bemelergrubbe in Maastricht, praat met aanstekelijk
enthousiasme over haar groep. “Het zijn twaalf cliënten
met, naast een ernstige verstandelijke beperking, een
meervoudige beperking,” vertelt ze. “We zetten hier in
op kleine successen, die voor de cliënten en hun ouders
echter van grote betekenis zijn.”

smeren tussen de middag en gedurende de dag kleine

In beweging

taken uitvoeren. Alles met begeleiding en pas als blijkt dat

Het is bepaald geen saaie boel op de Bemelergrubbe,

iets niet lukt, nemen wij het over. We brengen de cliënten

daar zorgt het team van de Bemelergrubbe wel voor,

letterlijk en figuurlijk in beweging. Dat betekent ook kleine

met hulp van stagiaires en vrijwilligers. Bewegen is een

taken doen die de cliënten zelfvertrouwen en eigenwaarde

vast onderdeel van de dag. Twee keer per week wordt

geven.” Marlies: “René heeft de opdracht om elke dag de

er gezwommen en gegymd op de Maasgouwschool, op

poortjes open en dicht te maken. Dat vindt hij geweldig!”

donderdag is het fietsen geblazen, bijvoorbeeld naar
de kinderboerderij van Mondriaan aan de overkant van

Samenwerking met VMBO Porta Mosana

de weg, een keer per maand gaat een groepje naar de

“Onze doelstelling is dat onze cliënten op hun manier

woensdagmarkt in de stad. Het is inmiddels vaste prik

zo goed mogelijk meedoen in de maatschappij. Dat

om op het Onze Lieve Vrouweplein een carnavalsprins

wordt op verschillende manieren vorm gegeven, onder

of prinses te kiezen, een kaarsje op te steken voor een

andere door interactie met de samenleving. Vierdejaars

goeie carnaval en dan na een korte stadswandeling iets

VMBO-leerlingen die het vak SDV (Sport, Dienstverlening

te drinken bij V&D. “Reserveren kan niet, maar voor ons

& Veiligheid) volgen, ondersteunen ons bij de gymles.

maken ze graag een uitzondering,” lacht Chantal. “Als dank

Een van onze cliënten vindt het leuk om papier te

hebben de cliënten mooie vaasjes gemaakt van papier-

versnipperen. De administratie van Porta Mosana

maché.”

verzamelt voor hem afvalpapier. Twee cliënten (een in de
rolstoel, een lopend) halen de papierbak op en brengen

Arbeidsintegratie

een lege terug. Zo hebben we niet alleen het papier in

Integratie is er ook door cliënten van Arbeidsintegratie

huis, maar brengen we de twee cliënten die de bak halen

naar binnen te halen. Zo komt Kim twee dagen per week.

en brengen in beweging.” Een favoriete activiteit van

Zij kan goed opschieten met Lars en helpt Dylan bij het

de groep is bewegen op muziek. “Ook hier proberen we

omkleden met zwemmen. Chantal: “Dat laatste was een

patronen te doorbreken en cliënten te laten meegroeien

verzoek van Kim zelf. Dat gaat hartstikke goed, maar we

met de maatschappij,” aldus Chantal. “Niet alleen maar

houden natuurlijk wel een oogje in het zeil. Op andere

Frans Bauer en Beppie Kraft, maar ook Engelstalige pop

dagen is er Mariska die ook goed met Lars kan opschieten

en videoclips kijken op Youtube.”

en daarnaast keukendienst heeft. Binnenkort komt Joep
ons versterken. Hij maakte schoon bij het Bowlingcenter
in Maastricht dat failliet is gegaan. Nu komt hij hier
de handen uit de mouwen steken. Zo snijdt het mes
voortdurend aan twee kanten.”

Chantal startte de groep vier jaar geleden met

Vooruitgang

collega-begeleidster Mariëlle Prevoo. “We zijn gestart

Een van hen is René Thomassen. Zijn moeder Marlies

Onderzoek participatie EMB cliënten

met een groepje van vijf jonge cliënten die vanwege

vertelt: “René ging na de Maasgouwschool op zijn 17e

Gedragskundige Tineke Dautzenberg heeft onlangs een

hun leeftijd van de Maasgouwschool af gingen en in

naar AC De Kanjel. “Hier had hij het uitstekend naar zijn

wetenschappelijk onderzoek gedaan naar participatie bij

een jongerengroep wilden. Inmiddels bestaat de groep

zin,” lacht ze. “Hij werd er goed verzorgd en vertroeteld.

mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen. In

uit twaalf cliënten en dat aantal groeit. Het is een

René liet het zich graag aanleunen, maar we merkten wel

de volgende Echo worden de resultaten van dit onderzoek

hecht groepje geworden, dat plezier heeft met elkaar.

dat hij weinig actief was. Het hoofd adviseerde ons eens

nader belicht.

Echo 50

8

9

Wet- en regelgeving

Wet Langdurige zorg (Wlz),
de nieuwe zorgwet per 2015

•	Volledig Pakket Thuis
Het Volledig Pakket Thuis (VPT) omvat zorg in natura in de

Proces voor cliënten die wonen
met verblijf afnemen bij Radar

thuisomgeving. De zorgvrager wordt niet in een instelling
opgenomen, maar ontvangt de zorg thuis. Binnen deze

Voor cliënten van Radar die al wonen met verblijf afnemen,

leveringsvorm is de zorgvrager zelf verantwoordelijk voor

gelden de vijf stappen alleen bij een herindicatie. Cliënten

huisvesting en de kosten daarvan. Het VPT kent een lagere

die vóór 2015 bij Radar woonden, maken nagenoeg allemaal

eigen bijdrage dan zorg en verblijf in een instelling.

gebruik van de leveringsvorm Zorg in natura met verblijf in een
instelling. Als de cliënt al een geldende Wlz indicatie heeft op

Op 1 januari 2015 is de Wet Langdurige Zorg ingevoerd. Deze
wet vervangt de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
De nieuwe wet vergoedt alleen de zwaarste langdurige zorg
voor mensen die permanent toezicht of 24/7 zorg in nabijheid
nodig hebben, die blijvend van aard is. Met de nieuwe wet wil de
overheid meer maatwerk en meer zorg in de buurt bieden en meer
samenwerking tussen de verschillende aanbieders realiseren. Ook
het betaalbaar houden van de zorg is een belangrijk doel.

•	Modulair Pakket Thuis

basis van een zorgzwaartepakket, kan hij nu alsnog kiezen voor

Met het Modulair Pakket Thuis (MPT) kunnen burgers

één van de bovengenoemde leveringsvormen. Daartoe hoeft

met een beperking kiezen om bepaalde delen (modules) van

hij niet alle stappen te doorlopen maar kan hij het zorgkantoor

het pakket thuis als zorg in natura geleverd te krijgen. De

verzoeken het geldende Wlz-indicatiebesluit in de leveringsvorm

zorgvrager kan op die wijze zelf een zorgpakket samenstel-

naar keuze af te nemen. Het zorgkantoor zal dan, al dan niet in

len, met keuze uit de volgende modules: verpleging,

overleg met de zorgaanbieder, beoordelen of de cliënt voor de

persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling, vervoer

betreffende leveringsvorm in aanmerking komt.

naar behandeling en/of begeleiding en logeeropvang. Het
Modulair Pakket Thuis kan een combinatie zijn van zorg in

De nieuwe zorgwet heeft als doel de eigen inbreng en regie van

natura en een persoonsgebonden budget.

de zorgvrager te versterken door bijvoorbeeld scheiden van
wonen en zorg te bevorderen. In de nieuwe zorgwet zal strenger
getoetst worden op kwaliteit en vernieuwing van de zorg en het
beperken van administratieve lasten.

De Wlz heeft ook gevolgen voor burgers met een verstandelijke
beperking. In dit artikel vindt u de belangrijkste wijzigingen
van de Wlz ten opzichte van de AWBZ.
	Het proces van aanmelding tot
zorgverlening voor nieuwe zorgvragers
bestaat grofweg uit vijf stappen:

4 Zorgkantoor
Het zorgkantoor bepaalt de financiering van het

Meer informatie over de Wlz vindt u op www.radar.org/
veranderingen-in-de-zorg/wet-langdurige-zorg

Ik ben
Elke

Cliëntenweb nu online!

indicatiebesluit. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van

Met nieuws, spelletjes, clubjes, leuke apps en nog
veel meer. Kijk op www.radar.org/clientenweb

een persoonsgebonden budget (PGB) waarbij de cliënt de
1	Melding zorgbehoefte

zorg zelf inkoopt of het afspreken van een tarief met een

Alleen burgers die zich melden met een zware zorgbehoefte

gecontracteerde zorgaanbieder van keuze. Het zorg‑

krijgen toegang tot de Wlz. Een zware zorgbehoefte is

kantoor toetst of de zorg doelmatig is en verantwoord

de behoefte aan permanent toezicht en/of 24/7 zorg in

in de persoonlijke situatie van de zorgvrager.

nabijheid, die blijvend van aard is.
Ik ben
Remco

5	Leveringsvorm
2	Gesprek met CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)
Het CIZ voert een persoonlijk gesprek met de aanmelder

In de Wlz krijgt de burger meer regie dan in de AWBZ.

Wil je iets met Elke, Dylan, Henry of Remco van de
redactieraad delen, bijvoorbeeld een verhaal, jouw
hobby of een lekker recept? Stuur dan een mail naar:
redactieclientenweb@radar.org

De Wet Langdurige Zorg kent drie leveringsvormen.

en beoordeelt of daadwerkelijk permanent toezicht en 24/7
zorg noodzakelijk is. Op basis daarvan geeft het CIZ een
indicatiebesluit.

www.radar.org/
clientenweb

•	Zorg in natura met verblijf in een instelling
De burger met een beperking wordt opgenomen in een
instelling en ontvangt 24-uurs zorg inclusief wonen. Een

3	Indicatiebesluit

belangrijk verschil met de AWBZ is dat een groter beroep

Het indicatiebesluit geeft toegang tot de Wlz en geeft

gedaan wordt op de eigen kracht van de zorgvrager en

verzekerd recht op zorg en verblijf in een instelling.

zijn netwerk. In de praktijk komt het er op neer dat het

Het CIZ stelt een zorgprofiel vast, dat vergelijkbaar is

netwerk meer betrokken zal worden bij het ondernemen

met een zorgzwaartepakket in de vroegere AWBZ. In het

van vrijetijdsactiviteiten, artsenbezoek, kledingverzorging,

indicatiebesluit staat ook hoe hoog de eigen bijdrage van

etc. De nieuwe wet schrijft ook voor dat het netwerk een

de burger is voor de zorg die hij krijgt. De eigen bijdrage

actieve rol heeft bij het tot stand komen en evalueren van het

is afhankelijk van het inkomen en de leveringsvorm.

ondersteuningsplan. Dit geldt voor alle leveringsvormen.

Ik ben
Dylan
Ik ben
Henry
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Sporten in Heerlen

Resto VanHarte

Mira Moonen, Lente

Agenda

Disco de Ketel

Huub op Volle toeren

Zaterdagavond

Zaterdag 30 mei

25 april

Op zaterdagavond 30 mei

30 mei

organiseert Huub Adriaens een

Sporten in Heerlen

Resto VanHarte geopend

Op zaterdag 21 februari werd i.s.m.

bij Athos In Maastricht

Nieuw bij lunchcafé Doe Gewoon!

de gemeente Heerlen een speciale

Resto VanHarte heeft sinds

Ons lunchcafé Doe Gewoon in

sportdag georganiseerd, om sport

14 januari elke woensdag haar

Maastricht heeft sinds kort naast

en bewegen voor mensen met

deuren geopend in Athos, het

Galerie Ut Glaashoes

27juni

concert met bekende Limburgse

heerlijk gebak ook verrukkelijke hartige

een beperking laagdrempeliger te

voormalige activiteitencentrum

Expositie Spring is in the air

Van 19.00 – 21.30 uur

en Nederlandstalige artiesten in de

quiches. Kom snel proberen voor

maken. Ongeveer vijftig sporters

De Jeker en huidige broedplaats

13 maart – 12 juni

Entree: € 2,-

Geusselt in Maastricht. Het programma

slechts € 2,50 per stuk!

met een (verstandelijke) beperking

voor maatschappelijke initiatieven

Consumptie: € 1,50

duurt de hele avond. Voor cliënten uit

hebben deze sportdag bezocht. In

in Maastricht. Resto VanHarte

De zon schijnt, grijs krijgt kleur. Een

Adres: Ontmoetingspunt de Ketel, Past.

de regio Parkstad zal een bus rijden

sporthal Palemig deden zij mee aan

vindt dat iedereen erbij hoort in de

paard springt in de wei. Alles bloeit.

Dom. Hexstraat 70, 6231 HG Meerssen

vanaf AC ’t Veldje in Voerendaal. Wil jij

uiteenlopende activiteiten die

samenleving en biedt een plek in

Vanaf 13 maart presenteert Galerie-

aangeboden werden. De middag werd

de wijk waar mensen, jong en oud,

Atelier Ut Glaashoes de expositie

Artiestenboottocht

op Volle toeren? Bel of mail ons. De

afgesloten met een gezellig optreden

elkaar kunnen ontmoeten. De prijs

‘Spring is in the air’. Tijdens deze

Zaterdag 11 april

kosten zijn € 35,- inclusief consumpties.

van de Limburgse volkszanger Patrik

voor een gezonde driegangenmaaltijd

expositie worden kunstwerken getoond

Op zaterdagmiddag 11 april organiseert

Pesch.

is € 7,-. Wie dit aantoonbaar niet

van de kunstenaars Karin Hommes,

het CBW een artiestenboottocht met

Radar’s got Talent 2016

kan opbrengen, betaalt € 4,-. Onder

Mira Moonen en gastexposante Mieke

rederij Stiphout. Een tocht van 4 uur

De volgende editie van Radar’s got

Basissport Limburg, Provincie Limburg

leiding van een professionele kok,

Horsmans.

met een heerlijke koffietafel. Welke

talent zal in 2016 plaatsvinden.

en de sportconsulent gaan vanaf nu een

de horecacoördinator, bereidt de

Vrije inloop: ma t/m vrij van 10.00 –

artiest meegaat is nog een grote

Ook groepen zijn voor een lunch van

wekelijkse sport- en beweegactiviteit

keukenploeg de maaltijden. Vrijwilligers

15.00 uur, of op afspraak.

verrassing. Voor cliënten uit de regio

Voor meer informatie of aanmelden

harte welkom bij Doe Gewoon. Om een

organiseren. Ook de sportverenigingen

doen in de buurt boodschappen, stellen

Adres: Wilhelminasingel 67, 6221 BG

Parkstad rijdt een bus vanaf

voor de activiteiten van Club- en

verjaardag te vieren, voor een gezellig

zijn van plan om een vervolg te geven

apparatuur op voor een muzikant of

Maastricht, tel. 088-350 50 66

AC ’t Veldje in Voerendaal. In verband

Buurthuiswerk, neem contact op met

teamuitje of een vergadering? Dan ben

aan deze sportdag.

spreker en dekken de tafels.

www.utglaashoes.nl

met de prijs van het vervoer, kost een

Monique Hollanders via cbw@radar.org

je bij Doe Gewoon aan het juiste adres.

Meer info hierover is te vinden op de

Wel graag van tevoren reserveren.

kaartje voor cliënten uit regio Parkstad

of 088-350 50 81.

website van Basissport Limburg, www.

Dat kan gratis via www.restovanharte.nl

€ 40,- en voor cliënten uit regio

Kijk voor actueel nieuws op

basissport-limburg.nl

of bel 0900 900 3030 tussen

Heuvelland € 35,-.

www.radar.org/clientenweb/club-

Meer weten? Bel met Doe Gewoon,

Expositie

Radar.UtGlaashoes

mee gaan naar het concert van Huub

Club- en Buurthuiswerk (CBW)

tel. 088 – 350 5064

09.00 en 12.30 uur.

Adres: Boschstraat 98, 6211 BZ

Adres: Resto VanHarte,

Maastricht

Athoslaan 12 A, 6213 CD Maastricht,

Disco 't Juphuis

Woensdag 13 mei

Geopend: dinsdag tot en met zaterdag

elke woensdagavond. Resto VanHarte is

Vrijdagavond

Op 13 mei vindt het concert van

van 10.00–18.00 uur (keuken sluit om

open vanaf 17.30 uur.

24 april

Concertifetti plaats in het beursgebouw

17.00 uur)

Aanvang diner 18.00 uur.

29 mei

in Eindhoven met optredens van

26 juni

Frans Bauer, Django Wagner, René

Van 19.00 – 21.30 uur

Schuurmans en Henk Bernard.

Entree: € 2,-

Mail of bel ons als je mee wil gaan.

Consumptie: € 1,50

Er zijn maar 40 kaarten beschikbaar.

Adres:’t Juphuis, Schandelerstraat 81,

De kosten incl. vervoer zijn € 39,50.

6412 XM Heerlen

De bus vertrekt vanuit Maastricht en

www.doe-gewoon.nl

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

en-buurthuiswerk of
Concertifetti

Voerendaal.

Facebook Radar.CBW

Echo 50
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Een cliënt vertelt

Eeg Houben
“Hier kan ik
bewijzen waar
ik goed in ben.”

In het begin moesten de
bewoners van Zorgcentrum
Daalhof (Mosae Zorggroep)
beslist wennen aan cliënten
van Radar. Ze waren veelal
onbekend met mensen met
een verstandelijke beperking
en hun mogelijkheden en
begrepen niet waarom het
nodig was dat deze mensen
hen kwamen helpen. Eeg
Houben is een van die cliënten,
inmiddels steun en toeverlaat
van vele bewoners.

Onbekend maakt onbemind
Louis en Margriet zijn twee van die bewoners. Louis: “Vroeger werkten hier alleen ‘gewone mensen’, maar ja het werd
allemaal teveel en daarom kwamen de cliënten van Radar
om ons hier te bedienen. In het begin snapte ik echt niet
waarom het nodig was.” Margriet bevestigt: “O jee, dacht
ik toen ik het hoorde, als dat maar goed gaat. Je bent er
gewoon niet aan gewend. Maar we merkten al heel snel
dat het prima ging en nu horen ze er helemaal bij.”
Topjongen
Eeg geeft aan dat hij eerst een beetje verlegen was. “Maar
dat is nu anders. We hebben elkaar beter leren kennen
en doen nu steeds meer dingen voor de bewoners. Met
Margriet wandel ik naar de pinautomaat, zodat ze kan pinnen. Onderweg hebben we de grootste lol.” Louis had er
moeite mee zijn vogelkooi schoon te maken. Dat doet nu
Monique, een collega van Eeg. Louis: “Ik heb echt anders
naar deze mensen leren kijken.” Dat geldt ook voor Margriet: “Ik vind het een topjongen. Als ik nu ga eten, zie ik
Eeg al kijken of het tijd is om me weer terug te brengen.”

Eeg werkte voorheen bij het voormalige activiteitencen-

Eeg heeft het gevoel dat hij op zijn plek terechtgekomen

trum De Jeker. “Maar dat was niet mijn plek,” geeft hij

is. “Ik heb het echt getroffen hier. Ik vind het werk heel erg

stellig aan. “Op zich ging het best goed daar. Ik deed van

leuk en doe het met veel plezier.”

alles, van stickers plakken tot inpakken, maar het werk
paste gewoon niet zo goed bij mij. Het werk was saai en

De wijk in

ik vond dat ik niet de kans kreeg om te laten zien dat ik

De toegevoegde waarde van mensen zoals Eeg is

veel meer kan. Dat is precies wat bij Mosae Zorggroep wel

ook in de wijk Daalhof niet onopgemerkt gebleven. De

wordt gezien. Ik word nu veel losser gelaten en kan

werkzaamheden van Eeg en zijn collega’s breiden zich

bewijzen waar ik goed in ben.”

langzaam maar zeker uit naar andere wijkbewoners.
Boodschappen doen, oud papier wegbrengen, flyers

Krachten bundelen

rondbrengen en zelfs kleine klusjes in huis worden steeds

Sinds een jaar of twee slaan Mosae Zorggroep, Trajekt,

vaker door cliënten van Radar gedaan. De les die hieruit

Levanto en Radar de handen ineen. Cliënten van Radar

valt te leren: we moeten weg van vooroordelen, niet alleen

gingen in Zorgcentrum Daalhof aan de slag. Hun taken

de beperking willen zien, maar vooral de talenten van de

bestonden in het begin vooral uit schoonmaakwerk-

mens achter de beperking. Dat betekent flexibeler met

zaamheden en de afwas. Toen dit goed ging, mochten

elkaar omgaan en samen kansen voor de toekomst zien

de cliënten gaan helpen bij het uitserveren van de lunch

en benutten.

aan bewoners in het restaurant. Dat ging zo goed, dat de
werkzaamheden gaandeweg werden uitgebreid. Het mes
snijdt aan twee kanten. Voor bewoners vallen steeds meer
dingen weg omdat de indicaties worden beperkt. Dankzij
de cliënten van Radar krijgen ze weer een stukje hulp en
aandacht terug. Tegelijkertijd hebben cliënten van Radar
zinvolle dagbesteding. Eeg: “In het begin keek iedereen de
kat een beetje uit de boom, maar toen we allemaal aan elkaar gewend waren, ging het steeds beter. Er zijn een paar
bewoners voor wie ik inmiddels allerlei extra klusjes doe.”

Bekijk de film van
Zelf & Co over Eeg op:
https://vimeo.com/121229257

Echo 50
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Woonvorm De Landgraaf werkt aan
een actievere rol van het netwerk
“De reacties op de veranderingen in de zorg zijn gemengd. Sommige familieleden
vinden het prettig dat we ze vragen een grotere bijdrage te leveren. Er zijn echter
ook verwanten die vinden dat wat al jarenlang op dezelfde manier gebeurt, gewoon
moet doorgaan. Als je uitlegt dat het gewoonweg niet anders kan, dat Radar een
terugtrekkende beweging móet maken, dan ontstaat er meestal wel begrip,” ervaart
Marie-José Geelen, begeleidster in woonvorm De Landgraaf.

15
15
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Familiegroepsplan,
een geweldig
initiatief

Ik kan het me nog goed herinneren. In

uitgangspunt, dat elk gezin over één

het najaar van 2014 is de voorbereiding

regisseur en één plan zou moeten

van de nieuwe zorgwetgeving

beschikken, zodat eindelijk afstem-

dagelijks in het nieuws. Tot op het

ming geregeld zou zijn. Maar, bij ‘één

laatst komen er wijzigingen en

gezin, één regisseur, één plan’ zijn

aanvullingen. Te midden van een

het vaak nog altijd de gemeenten en

veelheid aan onderwerpen is daar

de hulpverleners zélf, die de leiding

ineens ook het familiegroepsplan. De

hebben. Het familiegroepsplan draait

kamerleden Voordewind en Ypma

dat om: het gezin heeft de leiding. Het

willen garanderen dat de familie van

gezin bepaalt en regelt zelf op welke

een cliënt als eerste aan bod komt bij

wijze zij een antwoord krijgt op haar

het maken van plannen. Dus niet de

hulpvraag.

gemeente, niet de zorgaanbieders,
Het netwerk van Jenny Maessen staat altijd klaar om haar

besteld. Dat lijkt een klein klusje, maar daar ben je toch

maar de familie van een cliënt zélf.

‘Hoe kun je daar nu zo enthousiast

te helpen. Jenny heeft vijf broers en vier zussen plus hun

al snel een kwartier zoet mee. En Jenny is niet de enige

Bij de jeugdwet dienen ze met succes

over zijn? Je hebt daardoor als Radar

partners die zich om haar bekommeren. Broer Albert en

cliënt voor wie we dit deden. Een ander verschil is dat we

een wijzigingsvoorstel in. Daarmee

toch minder zelf in de hand?’, zou je je

schoonzus Martha: “Dat deden we overigens altijd al. Wat

afspraken bij artsen in overleg met de familie maken. Zo

is het familiegroepsplan ineens een

kunnen afvragen. Dat is zonder twijfel

dat betreft is er in de huidige situatie niet veel veranderd.

kunnen zij meegaan in plaats van een begeleider.”

onderdeel van de nieuwe jeugdwet.

het geval. Bij ‘één gezin, één regisseur,

Netwerk opbouwen

Onze Centrale Cliëntenraad pikt dit

hun netwerk erbij betrekken. Bij het

Wel staan de afspraken met Radar nu voor het eerst op
papier.”

één plan’ zijn wij het die cliënten en
Sandra: “Jenny beschikt over een groot netwerk, maar

direct op: ‘Hoe kijk je vanuit Radar hier

familiegroepsplan is het het gezin

Taken verdelen

dat geldt natuurlijk niet voor alle cliënten. Sommigen

tegenaan en wat gaat Radar nu doen?’,

dat bepaalt of we er bij betrokken

Albert: “Jenny heeft altijd veel aandacht nodig gehad.

hebben geen of weinig familie of niet in de buurt. Hier

is de vraag. Dankzij deze vraag van de

worden. Maar, vanuit Radar willen we

Dat kreeg ze vroeger vooral van onze moeder. Na haar

wonen oudere cliënten waarvan het netwerk vaak ook op

cliëntenraad hebben we vervolgens een

juist de eigen kracht van mensen zelf

overlijden heeft ze een tijdje bij onze oudste broer op

leeftijd is en soms zelf hulpbehoevend. Het is de uitdaging

verdieping gemaakt. Een verdieping

versterken. Het moet dus niet over

de boerderij gewoond.” Jenny: “Omdat ik rook kon

om het netwerk dan op te bouwen met vrijwilligers en

die ons tot conclusie brengt: Wauw,

ons gaan, maar over de vraag hoe we

dat niet meer, dat werd te gevaarlijk op de boerderij.”

een goede match tussen cliënt en vrijwilliger tot stand te

wat is dit een geweldig initiatief! De

mensen kunnen helpen om zo goed

Jenny verhuisde naar Radar en woonde sindsdien in

brengen. We zitten nu nog in een overgangssituatie. Nog

Wilt u reageren op de column,

bepalingen in de nieuwe jeugdwet

mogelijk eigen regie in hun leven

verschillende woonvormen, nu sinds twee en een half jaar

niet met alle cliënten en hun netwerk zijn al gesprekken

stuur dan een e-mail naar:

over het familiegroepsplan markeren,

te kunnen nemen. Het idee van het

in woonvorm De Landgraaf. Martha: “We hebben als gezin

gevoerd, dat gaat op korte termijn wel gebeuren. De

f.wilms@radar.org

dat de familie op de eerste plaats zélf

familiegroepsplan helpt daarbij enorm.

altijd klaargestaan voor Jenny. Het is natuurlijk heel fijn dat

terugtrekkende beweging is soms best lastig. Je moet

de regie heeft over haar plan. Het stelt

‘Maar dat kan toch lang niet iedereen?’,

we een groot gezin zijn en de taken kunnen verdelen. Elk

er echt bij nadenken, het is zeker nog geen routine.”

de familie meer in staat om te kijken

zou je kunnen tegenwerpen. Een

weekend gaat Jenny naar een van haar broers of zussen

Marie-José: “De gesprekken vallen tot nu toe mee. We

welke mensen van dienst kunnen

tegenwerping die ik direct moet

toe. De schoonzussen ruimen de kast regelmatig op, geven

merken dat familieleden het best prettig vinden als we ze

zijn in de ondersteuning. Een plan

beamen. Er zijn gezinnen die niet als

haar kamer twee keer per jaar een grote beurt. Als Jenny

vragen een concrete taak uit te voeren. Dat is duidelijk en

van de familie geldt als een waardig

vanzelfsprekend in staat zijn om die

een obstinate bui heeft, wordt Albert gebeld, dan komt

overzichtelijk. Een mooi voorbeeld is onze verhuizing vorig

hulpverleningsplan of plan van aanpak.

eigen regie te nemen. Maar, dat wil nog

hij meteen langs of krijgt haar aan de telefoon, dat helpt

jaar naar deze tijdelijke locatie. Wij hebben de cliënten

Elke gemeente moet hier serieus naar

niet zeggen, dat we hen die regie niet

altijd.”

gevraagd om elk een familielid uit te nodigen om bij de

kijken en tot een beoordeling komen.

zouden moeten wíllen geven. Net zoals

verhuizing te helpen. Dat is ook gebeurd. Het was een hele

Elke aanbieder, zoals ook Radar, staat

we nu cliënten helpen om zoveel als

Ondersteuningsarrangement

gezellige dag. En wat blijkt: de betrokkenheid was daarna

op de tweede lijn. Alleen wanneer de

mogelijk zelf invulling te geven aan hun

Marie-José lachend: “Een tijdje geleden ging ik het

een stuk groter, de nieuwjaarsbijeenkomst was nog nooit

familie het nodig acht, kom je in beeld.

leven, zo zijn we er ook voor gezinnen

ondersteuningsarrangement van Jenny bespreken bij

zo druk.

en families die aan de slag gaan met

Albert en Martha thuis. Wat schetst mijn verbazing: alle

Het familiegroepsplan zorgt zo voor

een familiegroepsplan. We hebben

broers en zussen waren aanwezig. Dat tekent de aandacht

een aardverschuiving. Heel veel is

daarin de afgelopen jaren al de nodige

en liefde die Jenny ontvangt.” Begeleidster Sandra van der

de afgelopen jaren gesproken over

ervaring opgedaan. Die zetten we

Star: “In het ondersteuningsarrangement is nu vastgelegd

de noodzaak om meer regie in de

graag in. Om vervolgens te genieten,

welke taken de familieleden op zich nemen en welke

hulpverlening te brengen. We kennen

wanneer het lukt dat een gezin of een

taken bij Radar horen. De familie maakt onderling uit wie

allemaal de voorbeelden waarbij

familie zelf regie neemt en haar eigen

welke taak op zich neemt. Een verschil met voorheen is

een veelvoud aan hulpverleners bij

ondersteuning regelt…

bijvoorbeeld dat de regiotaxi die Jenny ophaalt en naar

een gezin komt, zonder dat ze dat

een familielid brengt voortaan door de familie zelf wordt

van elkaar bleken te weten. Dat

Frans Wilms,

moest anders. Het leidde tot het

bestuurder
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Werkervaringsplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Jacqueline Wilbers:
“Ik ga hier echt niet meer weg!”
Zorgcentrum Ter Eyck van Sevagram in Heerlen fungeert als
werkervaringsplek voor een pilot om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te laten meedoen in de maatschappij. Bij voorkeur (op
termijn) mensen met verschillende achtergronden; met een verstandelijke
beperking, een psychiatrische of verslavingsgeschiedenis of met een
Wajong- of bijstandsuitkering. Radar is een van de deelnemers aan
deze pilot. Cliënten en medewerkers zijn enthousiast.

In juli 2014 startte begeleidster Wendy Coumans met de
kennismaking en het in kaart brengen van werkzaamheden.
Kansen liggen er volgens haar genoeg. “Het gaat altijd om
aanvullende taken waar het reguliere personeel geen tijd
voor heeft,” benadrukt Wendy. “Het is dus absoluut niet zo
dat we de banen van andere mensen innemen. In december
zijn we gestart met vier cliënten, de bedoeling is op termijn
een team van vijftien te hebben. Dat zullen dan waarschijnlijk
niet allemaal cliënten van Radar zijn, het is de bedoeling dat

“We voelen elkaar goed
aan. We lachen veel en
als iemand verdrietig is
troosten we elkaar.”

andere welzijnsorganisaties aanhaken, zoals WOZL, Levanto of
Baanbrekend Werk. Juist die mix van en de interactie tussen

Goede sfeer

doelgroepen is belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat

Jacqueline vindt de sfeer op het werk erg prettig. “In

mensen (weer) participeren in de maatschappij en een

ons groepje kunnen we goed met elkaar opschieten. Op

treetje hoger op de participatieladder komen.”

dinsdagavond gaan we soms samen eten bij buurthuis ’t
Plateintje waar je voor € 2,50 een warme maaltijd krijgt.

Passende taken

Dat is erg gezellig. We voelen elkaar goed aan. We lachen

“Het gaat er om dat cliënten van Radar taken doen die bij

veel en als iemand verdrietig is troosten we elkaar. Met

hen passen en die ze leuk vinden. Het betreft taken die

de begeleiding gaat het goed, ze staan voor ons klaar.

de cliënten individueel uitvoeren. Onze rol als begeleider

We kunnen bij hen terecht als we vragen over het werk

is hen daar zo goed mogelijk bij te helpen. Voor de ene

hebben, maar ook voor persoonlijke dingen. Ik ga hier

cliënt betekent dat een duidelijk schema maken, voor de

echt niet meer weg!”

ander helpen bij het leggen van contacten of laten ervaren
wat het werk inhoudt. We observeren en sturen bij waar

Iets betekenen voor de maatschappij

nodig. Daarnaast zorgen we ervoor dat de contacten in de

Wendy: “We zijn nu een paar maanden bezig en er

groep goed lopen. Overigens gaat dat hier uitstekend. De

doen zich steeds meer mogelijkheden voor om samen

cliënten kennen elkaar pas een paar maanden maar zien

te werken. We hebben geholpen bij het opruimen van de

elkaar nu zelfs al buiten het werk.”

kerstboom en met carnaval flesjes drank ingepakt. We
zijn onlangs voor het eerst benaderd door een bewoner

Ontbijt bewoners Ter Eyck

die hulp nodig had bij het opruimen van zijn woning. Ik

Een van de cliënten is Jacqueline Wilbers. Zij heeft een

verwacht dat dit soort verzoeken in de toekomst vaker

bijstandsuitkering en wilde graag aan het werk. Dat lukte

zullen komen. Ik vind het persoonlijk fantastisch als we op

echter niet. Via haar begeleider van het ambulante team

deze manier de participatie van onze cliënten en andere

kon ze aan de slag bij Ter Eyck. Een schot in de roos.

doelgroepen kunnen vergroten en echt iets voor de

Jacqueline: “Ik werk hier sinds begin december 2014 en

maatschappij kunnen betekenen.”

ik vind het geweldig. Ik ben er twee dagen per week van
8.00 tot 12.00 uur. We worden ‘s morgens opgewacht
door de begeleiding, drinken samen een kopje koffie
of thee en gaan dan aan de slag. Ik werk in een van de
huiskamers voor dementerende ouderen. Daar help ik mee
met het verzorgen van het ontbijt. Dat gaat me goed af.
Na het ontbijt ruimen we alles op en is er een korte pauze.
De resterende anderhalf uur maak ik schoon, bijvoorbeeld
trapleuningen, deuren en ramen, of ik ga buiten afval
prikken en weggooien. Ik hoop dat ik over een tijdje
vaker kan komen en dan met de ouderen mag gaan
wandelen. Dat zou ik ontzettend leuk vinden.”

Wendy Coumans (links) en Jacqueline Wilbers
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Vrijetijdsbesteding
Patrick is 29 jaar, werkt bij Monsdaal Groenverzorging en

elk paadje, dus dat is heel handig. Naast de wandelclub wordt

woont in woonvorm Heisterumhoeve in Amby. Hij is op

er jaarlijks meegelopen in de Swentibold Mars, dit is de halve

vele terreinen actief, waaronder dus bij de scouting. “Ik ben

Kennedymars. Ook hier ondersteun ik in de voorbereiding,

vanaf mijn 7e jaar lid,” vertelt Patrick. “Ik heb er de hele

bij het uitzetten van de routes. Daarnaast doen we – samen

carrière doorlopen, van bever tot verkenner, ben er dus

met ouders en vrijwilligers – sinds een paar jaar mee aan de

praktisch opgegroeid. Ik ben nu verantwoordelijk voor het

Heuvelland Vierdaagse. Dat is elk jaar een groot feest.”

materiaalbeheer, denk aan de tenten, patrouillekisten, touwen,
klimmaterialen, enzovoort. Ik onderhoud het materiaal,

Carnaval

maak het schoon en help inkopen wat ontbreekt of kapot

We spreken Patrick het weekend voor carnaval. En dat

is. Daarnaast help ik mee bij allerlei activiteiten, bijvoorbeeld

betekent extra drukte in de vorm van een carnavalswagen.

materialen voor het kamp brengen en weer ophalen, verkoop

“We lopen met een groepje van Radar mee in de optocht.

van kerstbomen, de oliebollenactie, hand- en spandiensten bij

We zijn nu druk bezig met maken en schilderen van de wagen

de rommelmarkt, noem maar op. Daarnaast zijn er natuurlijk

voor de scouting en straks wordt het natuurlijk lekker mee

nog vergaderingen waar ik bij moet zijn. Ik ben wel praktisch

feesten!”

elke dag even bij de scouting, maar ik heb dat nodig. Ik heb
van kind af aan ervaren dat je jezelf kunt zijn bij de scouting,
ook als je een beperking hebt. Je voelt je er meer mens.”
Onvermoeibaar
Etienne Prickaerts, staflid Scouting Amby: “Het is mooi om
te zien hoe Patrick zich met hart en ziel voor de scouting
inzet. Hij durft zichzelf te zijn en wil graag serieus genomen

“Ik heb van kinds af aan
ervaren dat je jezelf kunt zijn bij de
scouting, ook als je een beperking
hebt. Je voelt je er meer mens.”

worden. Hij is graag overal bij, maar voelt zelf meestal wel aan
wat hij wel en niet kan. Op de rommelmarkt bijvoorbeeld, is
hij niet goed in het verkopen van spullen, maar des te meer

Patrick de Groot:
“Bij de scouting voel
ik me meer mens.”
Patrick de Groot, geboren en getogen in de
Maastrichtse wijk Amby, is een actief lid van de
Scouting Amby. Hij is er bijna elke avond te vinden, is
verantwoordelijk voor onder meer het materiaalbeheer
en talloze hand- en spandiensten. “Het maakt me blij,”
zegt Patrick. “Ik kan hier alles loslaten. Als ik na een
stressdag op het werk even naar de scouting ga,
kom ik als herboren terug.”

in het klaarzetten, opruimen en sjouwen van spullen. Hij is

Je stem gebruiken

dan onvermoeibaar. Hij wordt door iedereen van de staf

Tot slot is Patrick lid van de cliëntenraad en de CCR. “Dat

gewaardeerd.”

doe ik niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen,” zegt
Patrick daarover. “Ik vind het belangrijk om een stem te

Wandelen

hebben binnen Radar, want alles wat hier gebeurt, gaat ook

Ook in de woonvorm steekt Patrick graag de handen uit de

mij en mijn medebewoners aan. Ook hierin gaan avonden

mouwen. Anita Leunissen, de begeleidster, is een paar jaar

zitten, maar dat heb ik er wel voor over.

geleden gestart met een wandelclub. Dat is een beetje uit de
hand gelopen. Het werd te veel voor Anita en dat is de reden

Rustdag

dat ze het heeft overgedragen aan Club- en Buurthuiswerk.

Het werk en de vele hobby’s van Patrick slokken heel veel tijd

Anita loopt wel nog mee als vrijwilliger. Patrick: “In de

op. “Geen probleem,” vindt Patrick, “maar af en toe moet ik

wandelclub help ik onder meer bij het uitzetten van de routes

wel een rustdagje inbouwen. Dat is meestal dinsdagavond.

en ik wandel natuurlijk zelf ook mee. Ik ken hier

Dan onderneem ik niets en blijf ik lekker thuis.”

Patrick
en Etie
nne
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Het cliëntloket van Radar is geopend
van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Klachtencommissie
Mevr. drs. Eugenie Duynstee,
ambtelijk secretaris
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht
T 06-461 542 33

U kunt uw vragen ook altijd via e-mail
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