RMC radius verbindt
Kansen en kracht creëren we samen
RMC Radius
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‘We staan dicht bij
de mensen, wijk en
leefomgeving.’
Jeroen Rovers

RMC radius verbindt
Door positieve participatie en aandacht voor elkaar

Wat doen wij?

krijgt kwetsbaarheid kracht. Het is belangrijk dat

Wonen, welzijn en zorg

individuen en groepen zich thuis voelen in onze

Woont u zelfstandig en hebt u informatie, advies of

samenleving. Zo blijven ze onlosmakelijk verbonden

ondersteuning nodig op het gebied van wonen, welzijn

met hun omgeving waarin het fijn wonen, werken

of zorg? U kunt hiervoor terecht bij onze wonen-

en ontspannen is. RMC Radius verbindt.

welzijn-zorg-coördinator. Deze werkt nauw samen met

Directeur bestuurder

andere professionals. Samen met u bekijken we de

‘Samen met u en onze
partners werken we aan
kansen voor iedereen.’

mogelijkheden om prettig en zo lang mogelijk thuis
te blijven wonen.
Maatschappelijk sterk
Niet bij iedereen gaat alles vanzelf. Misschien wilt u aan
uw zelfvertrouwen werken, hebt u te maken met huiselijk
geweld of komt u maandelijks financieel moeilijk rond.
In dat geval staan onze maatschappelijk werkers voor

RMC Radius verbindt - RMC Radius staat voor de kracht van eigen kunnen. Met welzijns- en
maatschappelijk werk ontwikkelt onze organisatie kansen voor iedereen. Samen met andere

u klaar. Samen met u en uw omgeving vinden we de
begeleiding waarmee u vooruitgang boekt.

aanbieders ondersteunen wij mensen om de regie te nemen in hun eigen leven; ongeacht
leeftijd, achtergrond of eventuele beperking. Daarbij staan we dicht bij de mensen, wijk en
leefomgeving.
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RMC radius verSTERKt

‘De buurt is van en
voor iedereen, jong
en oud. ’

Welzijn op recept

Dagbesteding

Activiteiten in gezelschap doen wonderen bij bepaalde

Een mooie dag is een groot goed. En een nog groter

lichamelijke en psychosociale klachten. Kijkt u er daarom

geluk als u deze deelt met anderen. Geniet u van

niet van op als uw huisarts u verwijst naar uw wijkcentrum

gezelligheid en mensen om u heen? Wilt u even afleiding

of buurthuis. Om met anderen te bewegen, koken, en

van uw zorgen of wekelijks wat leuks doen? Kom dan

creatief bezig te zijn. Dat is welzijn op recept!

eens naar de dagbesteding van RMC Radius dicht bij u

Martijn Schmiermann

in de buurt. Onze sociaal werkers verzorgen samen met

Sociaal werker

Jong in de buurt

enthousiaste vrijwilligers laagdrempelige dagbesteding

De buurt is van en voor iedereen, jong en oud. Onze

op vertrouwde locaties.

professionals werken daarom aan een goede relatie
tussen jongeren en hun woon- en leefomgeving. Dat

Sociale wijkteams

doen we samen met jeugdpreventiewerk, politie en

Goede zorg waar u die nodig hebt; in de buurt. Het

onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat buurtbewoners

Sociaal wijkteam bestaat uit professionals, die verbindingen

op een prettige manier kunnen samenleven. Ook

maken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Samen

begeleiden we jongeren bij hun vrijetijdsbesteding

met u, uw omgeving en andere bewoners, gaan we aan

én persoonlijke ontwikkeling.

de slag met uw wensen. Deze kunnen persoonlijk zijn of
specifiek voor bijvoorbeeld de leefbaarheid in uw wijk. Een
oplossing is vaak dichterbij en eenvoudiger dan gedacht!
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‘We ondersteunen
de integratie in
de samenleving.’

RMC radius werkt
Centrum voor Jeugd en Gezin

de samenleving, bijvoorbeeld met taalonderwijs en

Zorgen dat kinderen en jongeren lekker in hun vel zitten.

coaching voor het leggen van sociale contacten.

Met dat doel zijn wij onderdeel van het Centrum voor
Jeugd en Gezin Land van Cuijk (CJG). Onze sociaal

Bemiddeling tussen buren

werkers vindt u overal om de jeugd te helpen bij wat

Prettig wonen in uw omgeving; ook dat bepaalt uw

Hoa Bui

hen bezighoudt. Onze begeleiding is laagdrempelig, op

welzijn. Maar waar mensen samenleven kan een kleine

Sociaal werker

maat en met een positieve kijk op iemands kunnen. Ook

ergernis veranderen in een vervelende ruzie. Wilt u ook

ouders en andere opvoeders kunnen bij het CJG terecht

graag beter door één deur met uw buren? Dan bieden

met alle vragen over opgroeien en opvoeden.

wij buurtbemiddeling aan en vinden we samen met uw
buren een passende oplossing.

Vluchtelingenwerk
Mensen die huis en haard hebben moeten verlaten,

Positief gezond!

helpen wij hun draai te vinden. In een nieuwe woon

Aandacht voor wat u kunt en wat er wél goed gaat. Dat

omgeving in een vreemd land. We begeleiden onder

is waar ‘positieve gezondheid’ voor staat. We nemen uw

andere huisvestings- en inburgeringstrajecten en

eigen kracht als uitgangspunt om samen te bekijken hoe

Sterk voor vrijwilligers

procedures rondom gezinshereniging. Ook onder-

u het beste geholpen bent.

Uw vereniging, sportclub, zorginstelling of leefbaarheidsinitiatief kan niet zonder vrijwilligers.

steunen we samen met vrijwilligers de integratie in

En ook uw persoonlijke situatie kan vragen om mantelzorg of vrijwillige inzet. Met Actieradius
stimuleren we vrijwilligerswerk en verbinden we mensen en organisaties. We activeren ‘eigen
kracht’ met een uiteenlopend activiteitenaanbod, een aantrekkelijk vrijwilligersklimaat en
betrokkenheid bij belangenbehartiging.
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RMC Radius ondersteunt o.a. ook:

Meer informatie?

• bij het organiseren van kinder- of

Wilt u meer weten of meedoen als vrijwilliger?

jongerenactiviteiten;

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn of lijkt

• bij acties zoals NLdoet of Nationale Burendag;

het u leuk om met ons aan de slag te gaan?

• met begeleiding van ouderenorganisaties en

RMC Radius denkt in kansen voor iedereen.

vrijwillige adviseurs;
• met inzichtelijke informatie over veranderingen
in de maatschappij;
• met (groeps)gesprekken over bijvoorbeeld
zingeving, rouwverwerking of echtscheiding;
• met Advies- en Informatiepunten (AIP).

Zwaanstraat 7
5431 BP Cuijk
T 0485 57 44 40
info@rmcradius.nl

www.rmcradius.nl

Wij zijn een betrokken organisatie waarbij veel
mogelijk is. Onze dienstverlening is daarom
breed en veelal kosteloos. Graag komen we
met u, uw wijkraad of vereniging in contact.
Stuur een e-mail naar info@rmcradius.nl of
bel ons via telefoon 0485 57 44 40.

