Samen
komen
we
verder

www.radar.org

Zelf invulling geven
aan het leven,
dat doen we samen
Iedereen heeft zijn eigen dromen, wensen en doelen in het leven. Of je nu een
beperking hebt of niet. Vanuit hun eigen kracht kunnen mensen met een
(verstandelijke) beperking vaak al veel zelf. Daarnaast kunnen ze een beroep doen
op mensen die dichtbij hen staan; op ouders, familie, vrienden en bijvoorbeeld
buren. En als het nodig is, zijn er professionals. Zoals de deskundige medewerkers
van Radar.

We zijn er voor mensen met een
(verstandelijke) beperking
Radar ondersteunt kinderen, gezinnen,
jongeren, volwassenen en ouderen met een
(verstandelijke) beperking in de regio ZuidLimburg. We zijn er voor mensen met een
lichte verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand die zich met een beetje hulp
prima redden, maar ook voor ernstig verstandelijk beperkte cliënten die volledig afhankelijk zijn van 24-uurs zorg.

We helpen cliënten invulling te geven aan
hun leven op het gebied van wonen, werk &
dagbesteding, leren en vrije tijd. Dat doen
we dichtbij huis, samen met de cliënt, zijn
persoonlijk netwerk, vrijwilligers en partners in
de buurt. De betrokkenheid van de cliënt zelf
en de mensen om hem heen is vandaag groter
dan ooit. We coachen en begeleiden waar het
kan en ondersteunen waar het nodig is. Zodat
de cliënt van betekenis kan zijn voor zijn omgeving en andersom. En oprecht kan zeggen:
Zó wil ik leven.

We zijn
er voor
Peter

We zijn
er voor
Sven

Arrangementen
op maat
Verderop gaan we wat dieper in op de vier
levensgebieden en wat Radar kan betekenen
ten aanzien van wonen, werk & dagbesteding,
leren en vrije tijd. Belangrijk om te benadrukken
is dat onze ondersteuningsarrangementen altijd
op maat zijn en dus voor iedereen anders. Veel
cliënten helpen we op meerdere gebieden en
dat is juist waar onze kracht ligt:
in samenhang bekijken wat iemand nodig heeft.

We zijn
er voor
Jacqueline

Onze
ondersteuningsarrangementen
zijn altijd op maat en dus voor
iedereen anders.

We zijn
er voor
Julius

Participeren = geven en nemen
De huidige tijd vraagt van ons allemaal dat
we naar vermogen meedoen. Dat geldt óók
voor mensen met een verstandelijke beperking. We mogen ook van hen het nodige
terugverwachten en dat is precies zoals we
bij Radar gewend zijn te werken. We kiezen
voor dagbesteding waarbij cliënten echt een
bijdrage leveren aan de samenleving; op een
kinderboerderij, in een brede maatschappelijke voorziening, in een zorgcentrum of het

bedrijfsleven. Door zoveel mogelijk de verbinding te maken met vrijwilligers, mantelzorgers
en mensen die ondersteuning nodig hebben creëren we oplossingen in samenhang.
Cliënten die echt meedoen leveren niet alleen
meerwaarde voor de samenleving, ze ontwikkelen zichzelf ook. Ze vergroten hun zelfredzaamheid en versterken hun netwerk, waardoor hun ondersteuningsbehoefte afneemt.

Wat bieden we zoal?
Diagnostiek

Hulpvraagverduidelijking

Behandeling

(Begeleiding
bij) wonen

Begeleiding
thuis

Kortdurend
verblijf en
crisisopvang

Digitale
hulpverlening
op afstand

(Begeleiding
bij) dagbesteding en werk

Sociale
activering

Leerwerktrajecten

Arbeidsintegratie

Kinderbehandelcentra

Trainingshuis
Ouder & Kind

Intensieve gezinsondersteuning
(multi-problem)

Buitenschoolse
opvang en
naschoolse
behandeling

Scholing en
training

Vervoer en
vervoerstraining

Vrijetijdsbesteding

Vakanties

2

Wijkgericht werken
We hebben nooit gekozen voor grote instellingsterreinen, maar zijn van oudsher
verankerd in de wijk. Vandaag hebben we
meer dan 40 kleinschalige woonvormen in
Zuid-Limburg. Door te participeren in (sociale) wijkteams zijn we zichtbaar aanwezig en
kunnen we vanuit onze expertise bijdragen
aan de leefbaarheid in de wijk en ondersteuning bieden als dat nodig is. Daar waar
mogelijk maken we steeds meer de verschuiving van een-op-een-begeleiding achter de

voordeur naar centraal deelnemen in de wijk.
In een wijkgebouw kunnen mensen met een
(verstandelijke) beperking, mensen met een
hulpvraag, vrijwilligers en buurtbewoners
elkaar treffen en iets voor elkaar betekenen.
In het kader van wederkerigheid is het geven
en nemen. Iemand die slecht met geld kan
omgaan, maar goed is in handwerk, krijgt er
persoonlijke budgetondersteuning en begeleidt zelf eenmaal per week een hobbyclub.
De hele wijk wordt er sterker van.

Samen met ketenpartners
Zoals de cliënt een beroep doet op de mensen om hem heen, zo leggen we zelf ook de
verbinding met partners. Als we kijken naar de
veranderingen in het zorglandschap is over de
eigen grenzen heenkijken precies wat nodig is.
We zoeken de antwoorden in de samenhang
en dwarsverbanden tussen maatschappelijke

ondersteuning, langdurige zorg, jeugdzorg,
onderwijs en werk & inkomen. Alleen met
een zo integraal mogelijke benadering zal
het mogelijk zijn grip te krijgen op zowel de
kosten als de uitvoering van zorg en welzijn in
de toekomst.

Focus op preventie
Onze cliënten variëren van ernstig verstandelijk beperkt en volledig afhankelijk van 24-uurs
zorg tot licht verstandelijk beperkt met een
eigen woning en een betaalde baan. Wat
ons betreft stopt het daar niet en zetten we
onze expertise breder in. Radar is er ook voor
mensen zonder verstandelijke beperking die
een achterstand in participatie hebben. Wij
zijn gespecialiseerd in het naar boven brengen
van de ondersteuningsvraag bij mensen voor
wie het moeilijk is deze zelf goed te verwoorden. Deze ervaring kunnen we toepassen in
minder kansrijke omgevingen, waar de ondersteuningsbehoefte van mensen met complexe

problemen vaak lastig te definiëren is. Juist in
achterstandssituaties is het belangrijk er zo
snel mogelijk bij te zijn om te voorkomen dat
de problemen groter worden.
Willen we zorg en welzijn in de toekomst betaalbaar houden, dan moeten we vol inzetten
op preventie. Wij leveren met onze expertise
op dit vlak hier graag een bijdrage aan door
ondersteuningsbehoeften in een zo vroeg
mogelijk stadium helder te krijgen en mensen
te begeleiden naar meer zelfstandigheid.
Zodat ook zij kunnen meedoen en van betekenis kunnen zijn voor de samenleving.

Communiceren
en groeien zoals
iedereen.
Zó wil ik leven.

Daan maakt een sterke ontwikkeling door
met hulp van gezinsondersteuning
en een speciaal communicatieproject.

DAAN

Leren praten en sterker in je schoenen
staan dankzij communicatietraining
Daan is geboren met een chromosoomafwijking en een hartafwijking. Zijn ontwikkeling
op het gebied van motoriek en taal is vertraagd. Daans ouders leren hiermee omgaan
met hulp van gezinsondersteuning van Radar,
gericht op de opvoeding, Daans ontwikkeling
en gedrag. Op vierjarige leeftijd start Daan via
een kinderbehandelcentrum van Radar met
het project KLINc, dat staat voor Kinderen
Leren Initiatieven Nemen in communicatie.
Sindsdien maakt hij een sterke ontwikkeling
door. KLINc is een methode waarmee jonge

kinderen van 4 tot 6 jaar met een verstandelijke beperking leren omgaan met verschillende
vormen en toepassingen van communicatie,
zoals spreken, lichaamshouding, gebaren en
gezichtsuitdrukkingen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van interactieve communicatiemiddelen, zoals een iPad. Door onder andere filmpjes en foto’s te delen met Daans ouders en
de mensen om hen heen, bouwen zij samen
aan zijn ontwikkeling. En die is zó goed dat
hij in de toekomst kan toegroeien naar een
zelfstandig leven op eigen kracht.

Bekijk de film
van Daan en
zijn ouders op
www.radar.org

Wonen
Een eigen plek met precies de begeleiding
die nodig is
Een fijne woonplek is voor iedereen belangrijk. Maar ook heel persoonlijk. Wat
voor de één als ‘thuis’ voelt, is dat voor de ander juist niet. Daarom kijken we bij
de keuze voor een woonplek altijd goed naar wat iemand zelf kan en wil. Samen
met de cliënt en de mensen om hem heen zoeken we een passend ‘thuis’. We hebben altijd een oplossing die past; van beschermd wonen in een woonvorm met 24uurs begeleiding tot zelfstandig wonen met een iPad voor digitale ondersteuning
op afstand.

Zo zelfstandig mogelijk wonen

Wonen en social return

De insteek is altijd: zo zelfstandig mogelijk
wonen, met de hulp van de mensen om de
cliënt heen. We kunnen coachen, begeleiden
en ondersteunen waar nodig. Zo bieden we
gerichte trainingen om de zelfstandigheid van
de cliënt verder te vergroten.

Bij alles wat we doen geloven we sterk in het
principe van wederkerigheid. Cliënten doen
niet alleen een beroep op de omgeving; waar
mogelijk doen ze ook iets terug voor de buurt
waarin ze wonen. Wij faciliteren deze social
return, vaak in samenwerking met ketenpartners. Zoals in Daalhof in Maastricht, waar we
samen met collega’s van Mosae Zorggroep,
Levanto en Trajekt voorzieningen binnen en
buiten het zorgcentrum hebben opgezet. De
wensen van de buurt zijn nadrukkelijk meegenomen in de ontwikkelingen. Onze cliënten
werken bijvoorbeeld mee in het dagrestaurant waar de hele wijk welkom is. In Heilust,
Kerkrade verzorgen onze cliënten samen met
vrijwilligers, de gemeente en andere partijen
een boodschappenservice. Zo komen wonen,
dagbesteding, persoonlijke ontwikkeling en
social return op heel natuurlijke wijze samen.

Benieuwd naar
onze woonvormen?
Kijk op www.radar.org
onder
locatiezoeker

Een plek waar je je thuis voelt. Waar je de
ondersteuning krijgt die jij nodig hebt. Bij Radar is
dat mogelijk. Of het nu gaat om beschermd of
zelfstandig wonen. Voor ieder wat wils.

Werken en dagbesteding
Echt meedoen betekent veel,
voor de cliënt én voor de samenleving
Werk, dagbesteding en participatie gaan bij ons hand in hand. Afhankelijk van
ieders wensen en capaciteiten bieden wij uiteenlopende mogelijkheden; van belevingsgerichte activiteiten in een van onze activiteitencentra tot vrijwel zelfstandig
werk of zelfs een betaalde baan bij een bedrijf of organisatie. Daarbij bekijken we
altijd wat het beste bij iemand past. Of wat iemand nog moet leren om zijn droom
waar te kunnen maken. Ook hierin bieden wij ondersteuning, bijvoorbeeld in de
vorm van jobcoaching of een ‘Brug naar werk’ training.

Zinvol voor cliënten en samenleving

Samen aan de slag

Radar is voor veel cliënten al jaren geleden
gestopt met dagbesteding enkel en alleen in
haar eigen activiteitencentra. Niet als reactie
op de beoogde participatiesamenleving, maar
omdat we geloven dat zinvol werk midden in
de samenleving voor veel van onze cliënten
van grote toegevoegde waarde is. Het draagt
bij aan een positief zelfbeeld en helpt bij de
doorontwikkeling naar meer zelfstandigheid.
Bovendien kunnen cliënten zo van betekenis zijn voor de samenleving en hun steentje
bijdragen.

Wij werken intensief samen met een groot
aantal bedrijven, organisaties en instellingen
in Zuid-Limburg. Zo lukt het ons om iedereen dichtbij huis aan werk of dagbesteding
te helpen. Onze expertise met de acquisitie
en opstart van projecten en het vermogen
om partijen met elkaar te verbinden, wordt
algemeen herkend in de regio. We willen
die ervaringen en inzichten graag delen met
ketenpartners, en projecten bijvoorbeeld ook
openstellen voor andere doelgroepen. Als
we mensen met psychiatrische problemen,
ouderen of wsw’ers kunnen betrekken bij
lopende of nieuwe projecten is dat winst voor
iedereen. De deur naar samenwerking staat bij
Radar altijd open.

Zinvol bezig zijn. Werken.
Het geeft je voldoening en biedt je kansen om te
groeien. Maar ook de mogelijkheid om iets te betekenen voor een ander. Wij helpen je bij het zoeken,
vinden en behouden van een werk- of dagbestedingsplek die helemaal bij je past.

PETRA

Ik weet nu veel
beter wat ik allemaal
zélf kan.
Zó wil ik leven.

Het leven van Petra krijgt steeds meer
vorm sinds ze een baan heeft. De jobcoach
van Radar blijft nog even in beeld, ondersteuning thuis is al niet meer nodig.

Een baan, een relatie en een fijne woning
om nog verder op te bloeien
Petra is een jonge, zelfstandige vrouw met
een baan en een eigen woning. Dat is wel
eens anders geweest. Vooral in de onzekere
periode nadat haar zorgopleiding niet liep
zoals Petra had gehoopt. Door haar licht verstandelijke beperking leert ze veel beter in de
praktijk dan op school. Sinds Radar Arbeidsintegratie haar hielp een baan te vinden bij
een makelaarskantoor, ontwikkelt Petra zich
steeds verder. Ze krijgt daarbij ondersteuning van een jobcoach die Petra stimuleert

en tegelijkertijd in de gaten houdt dat haar
collega’s niet te snel, te hoge verwachtingen
krijgen. Petra is hierdoor veel zelfverzekerder
geworden en dat werkt door in haar persoonlijke leven. Zelfstandig wonen gaat zó goed
dat Begeleiding Thuis van Radar niet meer
nodig is. Inmiddels woont ze gelukkig samen
met haar vriend en heeft ze haar rijbewijs
gehaald. En naarmate de zelfstandigheid van
Petra toeneemt, neemt de ondersteuning van
Radar steeds verder af.

Bekijk de film
van Petra op
www.radar.org

Leren
Persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning
van cliënten én hun omgeving
Wat heeft iemand nodig om zich verder te ontwikkelen? Om beter op eigen benen te kunnen staan? Dat is de vraag bij leren en scholing. Het antwoord op die
vraag bepaalt onze ondersteuning en is voor iedereen anders. We ondersteunen
kinderen en volwassenen bij hun ontwikkeling, maar zijn er nadrukkelijk ook voor
ouders en familie, leerkrachten en andere professionele begeleiders.

Kinderen

Volwassenen

Sommige kinderen ontwikkelen zich in een
van onze kinderbehandelcentra. Hier krijgen
ernstig verstandelijk of meervoudig beperkte
kinderen, van 0 tot 18 jaar de ondersteuning
die ze nodig hebben. Andere kinderen hebben
meer baat bij begeleiding op een reguliere
peuterspeelzaal of in het reguliere onderwijs.
Ook naschoolse behandeling en buitenschoolse opvang behoren bij ons tot de mogelijkheden. Zo beschikken we over twee BSO-locaties voor kinderen met een verstandelijke- of
meervoudige beperking.

Voor volwassenen en oudere cliënten heeft de
Radar Academie een breed scala aan trainingen, opleidingen en workshops. Van opkomen
voor jezelf, omgaan met geld, zelf de bus
nemen en brug naar werk tot samen ouder
worden, omgaan met dementie en het maken
van een levensbox.

Leren doe je eigenlijk iedere
dag. Je leert en groeit van alles
wat je ervaart en meemaakt.
Elke dag weer. Wij stimuleren je
om jezelf te blijven ontwikkelen.
Zodat je steeds zelfstandiger
wordt. En je dromen steeds
dichterbij komen. We helpen
ook de mensen om je heen om
het beste uit jou te halen.

Ouders en professionals

Uitgelicht:
Trainingshuis Ouder & Kind

Wij zijn er ook voor ouders, familieleden,
vrijwilligers, leerkrachten, begeleiders en
medewerkers. Van hen wordt vandaag de
dag meer eigen inbreng en ondersteuning
verwacht dan ooit tevoren. We helpen hen om
die nieuwe, soms complexe taken beter in te
vullen met een breed scala aan trainingen en
workshops.
Te denken valt aan omgaan met autisme
of epilepsie, gedragsproblematiek en Niet
Sturende Communicatie. Maar er is nog veel
meer. Kijk gerust eens in het scholingsoverzicht van Radar Academie op www.radar.org.

Het trainingshuis Ouder & Kind biedt begeleiding en opvoedondersteuning aan jonge
ouder(s) met een verstandelijke beperking en
hun kinderen van 0 tot 4 jaar om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. De Triple P
methodiek vormt de basis van de opvoedondersteuning. Hierbij doorloopt de ouder vier
fasen. In elke fase is er aandacht voor het
groeiproces met betrekking tot opvoedkwaliteiten en de groei naar zelfstandigheid. Het
functioneren van het gezin staat hierbij centraal. Samen met de ouder(s) kijken we hoe zij
op een veilige en verantwoorde wijze hun kind
kunnen opvoeden.

Bezoek onze website en kijk op
Radar Live voor actueel nieuws en
verhalen van onze cliënten.

Radar Live

Als zelfstandig
gezin
functioneren.
Zó wil ik leven.
JENNIFER
EN DAVID

Dankzij gerichte opvoedtraining,
persoonlijke ondersteuning en Digihelp
wonen Jennifer en David zelfstandig met
hun twee kinderen.

Zelfstandig leven met gerichte
opvoedtraining en gezinsondersteuning
Jennifer en David zijn een gelukkig gezin en
dat hebben ze voornamelijk aan hun eigen
kracht te danken. Beide ouders hebben een
licht verstandelijke beperking, maar doen er
alles aan om een gewoon gezinsleven te leiden, samen met hun twee kinderen. Ze krijgen
hierbij ondersteuning van het Trainingshuis
Ouder & Kind van Radar en hebben daarnaast
allebei een persoonlijk begeleider. Dat David
en dochter Eline een vorm van autisme hebben, is een extra uitdaging waar ook extra
aandacht voor is. Eline volgt speciaal onder-

wijs en David krijgt begeleiding op zijn werk.
Hij heeft als kostwinner een belangrijke rol in
het gezin. Jennifer en David hebben nu alles
aardig op de rit, maar als het even tegenzit
beschikken ze over een netwerk en de tools
om zelf de problemen het hoofd te bieden.
Zoals digitale ondersteuning, waarmee ze via
een tablet contact kunnen zoeken met Radar,
om advies te vragen of om gewoon even hun
hart te luchten. Dit gezin komt er wel.

Bekijk de film
van Jennifer en
David op
www.radar.org

Vrije tijd
Alles wat je meemaakt,
maakt je wie je bent
Lange wandelingen maken met een groep, naar de disco gaan, samen koken,
sporten bij een vereniging in de buurt of gewoon bijkletsen bij een kopje koffie.
Invulling van vrije tijd is iets heel persoonlijks, niet iedereen vindt hetzelfde leuk.
Samen met de cliënt en de mensen om hem heen onderzoeken we de wensen en
mogelijkheden en proberen die vervolgens zo goed mogelijk in te vullen.

Dicht bij huis

De meerwaarde van plezier

De vrijetijdsbesteding proberen we voor alle
cliënten in de eigen, bekende omgeving te
laten plaatsvinden. Dat kan bij een gewone
sport- of hobbyclub in de buurt of bij een
vereniging met een aangepast programma
voor mensen met een beperking. Zelf organiseren we ook allerlei leuke clubactiviteiten
voor cliënten, bijvoorbeeld op het gebied
van sport- en spel, cultuur en ontspanning.
En wie niet zelfstandig kan of wil reizen, kan
voor een begeleide vakantie terecht bij Radar
Parasolreizen. Er is voor elk wat wils. Plezier
verzekerd!

In tijden van een terugtrekkende overheid en
bezuinigingen lijkt het soms alsof alle
aandacht uitgaat naar basisvoorzieningen,
zoals wonen en verzorging. Radar blijft zich
inzetten voor aangename en zinvolle vrijetijdsbesteding. Omdat activiteiten naast werk
of dagbesteding bijdragen aan een leuk leven
én omdat het vaak buitengewoon zinvol is om
te sporten, een computercursus te volgen of
op reis te gaan. Ook deze ervaringen dragen
bij aan de ontwikkeling van cliënten en zorgen
ervoor dat ze sterker in hun schoenen staan.
Bekijk onze clubactiviteiten op
www.radar.org onder Cliëntenweb

Waneer ontmoet je nieuwe mensen en maak je
vrienden? Heb je plezier en krijg je energie?
Precies, in je vrije tijd. Wij helpen je graag om
je vrije tijd leuk en zinvol in te vullen. Met het
zoeken naar een maatje, een hobby, sport,
een uitstapje of vakantie.

Cliëntloket
Ons eerste aanspreekpunt
Ouders, verwijzende instanties en cliënten kunnen hier terecht met vragen over
ondersteuning.
Het Cliëntloket is telefonisch bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
17.00 uur. Onze medewerkers staan u dan
graag te woord. Stelt u meer prijs op persoonlijk contact, dan kunt u ons ook bezoeken. Dit
kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur,
bij voorkeur op afspraak.
U kunt uw vragen ook altijd per e-mail stellen
of door het vragenformulier op onze website
in te vullen. Eenmaal aangemeld, gaat één
van onze zorgbemiddelaars samen met u in
gesprek om uw wensen zo helder mogelijk te
krijgen. Vervolgens gaan wij samen met u op
zoek naar passende ondersteuning.

Heeft u een
ondersteuningsvraag?
Bel het Cliëntloket
088 – 350 5002
of mail
clientloket@radar.org

MIEN

Een veilige
woonomgeving met
zorg waar nodig.
Zó wil ik leven.
Mien is een actieve dame die zichzelf en
haar woning goed verzorgt. Ze voelt zich
veilig dankzij 24-uurs ondersteuning en
geniet intens van uitstapjes en gezelschap.

24-uurs voorziening met ondersteuning
geeft een veilig gevoel
Niemand hoeft Mien te vertellen hoe ze haar
woning schoon moet houden. Dat kan ze zelf
beter dan wie dan ook. Net als haar persoonlijke verzorging, die ze graag zoveel mogelijk zelfstandig doet. Maar Mien heeft ook
medische klachten en een achteruitgaande
motoriek. Juist daarom geeft het haar voldoening om zoveel mogelijk zelf te blijven doen.
Radar stimuleert haar daarbij. Zodat ze ondanks haar medische ongemakken toch actief
bezig kan blijven. Radar is er als het nodig is.
Zo krijgt ze hulp bij het aantrekken van haar

steunkousen, maar kan ze bijvoorbeeld prima
zelf de boodschappen doen. Mien geniet van
haar eigen woning en haar cavia’s, maar is ook
graag onder de mensen. Ze vindt het heerlijk
om uitstapjes te maken, te wandelen en te
kienen in het ouderencentrum in de buurt.
Zo blijft ze midden in het leven staan en is ze
minder afhankelijk van professionele ondersteuning. In de woonvoorziening waar Mien
woont, is 24 uur per dag begeleiding beschikbaar en dat zorgt voor een veilig gevoel. Iets
dat voor Mien heel belangrijk is, zodat ze kan
leven zoals zij dat graag wil.

Bekijk de film
van Mien op
www.radar.org
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