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TALENTONTWIKKELING

Einde aan

de stickers

Stichting Radar
werkt aan de Athoslaan in Maastricht
aan een geheel
nieuw concept.
„We kijken niet meer
naar wat anders is,
we kijken naar wat
mensen bindt: hun
talent.”

door Stefan Gybels

D

e gebouwen van stichting Radar, die zorgt
voor de opvang van
kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, zijn doorgaans meteen te herkennen. Het bordje ‘Radar’ prijkt op de voordeur. Straks
aan de Athoslaan moet dat anders
zijn. In het concept dat daar moet
ontstaan, moet helemaal niet duidelijk zijn dat Radar één van de initiatiefnemers is.
„Niet omdat we er niet trots op
zijn, maar dit moet een gebouw
van en voor iedereen worden”,
zegt Anita Bastiaans van Radar. Ze
leidt ons rond in het voormalige
schoolgebouw. Een plek waar Radar al jaren zit. Waar mensen met
een beperking hun gewone dagbesteding vonden. Ondanks dat waardevolle werk, kriebelde het bij Bastiaans. Er was zoveel meer te doen
met dat gebouw. En zou het ook
niet fantastisch zijn de Radar-cliënten dagelijks in contact te brengen
met bedrijven en buurtbewoners?
Op een zogeheten matchevent van
Samen voor Maastricht, de organisatie die probeert via bijeenkomsten ondernemers bij elkaar te
brengen zonder dat daar een prijskaartje aan hangt, werd de beslissende stap gezet. Bastiaans werd
door Manon Machiels van Samen
voor Maastricht in contact gebracht
met Biopartner, het bedrijf op de
Maastricht Health Campus waarbinnen verschillende kleinere ondernemingen samenwerken. Dat
concept is vertaald naar het Radarinitiatief aan de Athoslaan, maar
dan niet in een bedrijfsverzamelgebouw, maar in een maatschappelijk verzamelgebouw.
Anita Bastiaans opent een eerste
deur. Een cliënte van Radar bewerkt er hout. De producten gaan
onder meer naar koffiebranderij
Blanche Dael en de gemeente Maastricht. Niet voor niets staat op
een houten dienblad fraai het gemeentelogo gespoten. Dat is weer
gedaan door andere cliënten van
Radar, die werken in de spuitwerkplaats.
In de tuin wordt nog samen met
leerlingen van stichting Praktech gewerkt aan het vervaardigen van

Anita Bastiaans van Radar (op de voorgrond): „Onze cliënten worden hier een

onderdeel van de normale maatschappij. Dat voelen ze, en je ziet ze groeien.”

houten tuinmeubels. Oude ambachten, zegt Bastiaans. „Je moet
hier geen massaproductie verwachten, maar op deze manier zijn onze
cliënten veel bewuster bezig met
een dagbesteding dan voorheen. Ze
doen dingen die ze leuk vinden, en
die ook nog eens worden verkocht.
Enorm goed voor hun zelfvertrouwen en trots.”
Een trots die niet beperkt blijft tot
de deuren van Radar. Op de bovenverdieping houdt Samen voor
Maastricht kantoor, net als het be-

koffie komen drinken? Of als kinderen uit de buurt hier komen spelen?” Allemaal ideeën die nog uitgewerkt worden. De Athoslaan - een
naam voor het nieuwe concept is
er nog niet - moet één grote mix
van mensen worden. Allemaal
moeten ze ‘elkaar helpen’ als gemene deler hebben. Bastiaans: „Als ik
de buurt als voorbeeld neem: ik zie
zomaar voor me dat een cliënt van
Radar een meneer of mevrouw in
de buurt gaat helpen met boodschappen. Daar willen we geen
geld voor, maar daar moet wel iets
tegenover staan. Een ketel soep bijvoorbeeld, of ondersteuning op onze houtwerkplaats. Zo moeten hier
langzaam verbindingen ontstaan.”
De participatiemaatschappij in het
klein. „Grappig, wel”, zegt Bastiaans, „wij waren al met dit concept
bezig, voor Den Haag met die plannen op de proppen kwam.”
Bastiaans hoopt in de toekomst op
een grote mierenhoop van mensen
in het gebouw. Waarbij de Radar-cliënt net zoveel te zeggen
heeft en net zo trots is als de directeur van een bedrijf. Daarvoor
moet er wel nog het één en ander
gebeuren. „We willen veel, maar
we weten niet wat kan en mag.

drijf INCO+. Manon Machiels van
Samen voor Maastricht: „Voor mij
is dit echt een ideale werkplek. Een
eigen kantoor, maar ook de mogelijkheid om even naar beneden te
gaan om met cliënten van Radar te
praten. Hun enthousiasme werkt
aanstekelijk.”
Dat is exact de bedoeling van Bastiaans. Die graag nog meer partners
wil enthousiasmeren. De buurt bijvoorbeeld. „We hebben een fantastische tuin. Het zou toch mooi zijn
als buurtbewoners hier een kopje

Zo hebben we hier via de sociale
dienst een jongen van Iraakse komaf werken vanuit een participatietraject. Mohammed is van beroep
kapper, en dat wil hij hier weer
langzaam oppakken. We willen
echter geen concurrentie zijn voor
de bestaande kapsalons. Dat moeten we dus nog even goed bekijken, ook in overleg met de sociale
dienst.”
Resto van Harte is in elk geval een
volgend concept dat aanschuift.
Het restaurant wil graag een ontmoetingsplek bieden. „Met mensen van Radar in de bediening”,
zegt Bastiaans. „We blijven combinaties zoeken.” De Radar-mede-

“

Dit is een ideale
werkplek. Het
enthousiasme van
de Radar-cliënten
is aanstekelijk.
Manon Machiels (Samen voor
Maastricht)
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werkster zit vol energie en ideeën.
„Waarom zouden we hier geen ontmoetingsplek maken voor de bewoners van Gerlachus. Of een kleine
opvang voor kinderen? Wat we op
korte termijn in elk geval willen, is
een ‘kennisdoecentrum’. Mensen
met kennis en handjes in contact
brengen. Iemand heeft een idee,
maar weet niet goed hoe dat uit te
voeren. Die willen we hier samen
brengen, op gezette tijden.” Hoe talrijk de ideeën ook zijn: de ondersteuning en het bieden van een arbeidsmatige dagbesteding voor
mensen met een beperking blijft
de hoofdmoot. Alleen iets anders
ingevuld dan voorheen. De deuren
gaan open voor iedereen. „Onze
cliënten worden hier een onderdeel van de normale maatschappij.
Dat voelen ze, en je ziet ze
groeien.” Bastiaans wil af van de etiketten die iedereen zo gemakkelijk
opgeplakt krijgt. „We zoeken naar
de overeenkomst tussen mensen.
Iedereen heeft namelijk ergens talent voor. Dat is onze enige sticker.
De rest kan de prullenbak in.” Om
te beginnen met de Radar-sticker
naast de voordeur. „Dit gebouw is
geen instelling, dit is een ontmoetingsplek voor iedereen.”

