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UITDAGEND EN AFWISSELEND
De kop van 2017 is eraf. Kijk je naar het weer, dan belooft het een afwisselend
jaar te worden. Tussen de herfstbuien dient het voorjaar zich voorzichtig aan. De
punten op de CCR-jaaragenda kun je ook best afwisselend noemen. En:
uitdagend… Verderop lees je er meer over. We wensen je een mooi jaar toe met
nieuwe kansen voor jou. Heb je vragen over deze nieuwsbrief? Stel ze aan je
trajectondersteuner of mail ze ons: ccr@limor.nl.

EEN BEVLOGEN JAAR
In 2016 hebben we als CCR weer kritisch gekeken naar onze werkzaamheden. We
zien positieve verandering in cliëntparticipatie. Het stadium van ‘alleen praten en
adviseren’ zijn we voorbij. Langzaam maar zeker beseffen steeds meer cliënten dat
ze zelf invloed kunnen hebben op de zorg. Die bevlogenheid is steeds beter te
voelen. Samen met jou kunnen wij als CCR in een vroeger stadium meedenken
over wat we als cliënten belangrijk vinden en waarvan we willen dat er rekening
mee wordt gehouden. Wij merken absoluut dat LIMOR het belangrijk vindt dat de
CCR aanwezig is. Daarom is het zo jammer dat de medezeggenschap op lokaal
en regionaal niveau binnen de hele organisatie nog niet overal goed is neergezet.
Je begrijpt: we hoeven ons ook in 2017 niet te vervelen. Uitdagingen genoeg!

MOOI HOOR: JAARVERSLAG 2016
Prachtig wordt ie: het jaarverslag 2016 van je CCR. Binnenkort ontvang je deze!
In het jaarverslag lees je wat wij het afgelopen jaar zoal hebben gedaan om jouw
belangen te behartigen. Ook lees je natuurlijk iets over de resultaten. Hoewel er
natuurlijk altijd genoeg te wensen blijft, zijn we trots op wat we hebben bereikt.
Laat ons weten als je vragen of opmerkingen hebt over het jaarverslag. We
hechten er veel waarde aan om onze communicatie zo goed mogelijk af te
stemmen op wat jij belangrijk vindt en hoe je het graag ontvangt.

SPEERPUNTEN 2017
Genoeg over het verleden, vind je niet? Laten we kijken wat we dit jaar bij de kop
gaan pakken. Hieronder volgen de speerpunten van de CCR voor 2017. We
nodigen je uit om meer te lezen over deze speerpunten. Ons werkplan kun je
makkelijk opvragen: stuur een mailtje naar ccr@limor.nl met je verzoek en je
krijgt ‘m toegestuurd.
• Contact met de achterban
• Cliëntparticipatie op VGE-niveau
• Cliënttevredenheid
• Beschermd wonen binnen LIMOR
• Deskundigheidsbevordering CCR

WIE DOET WAT
Mogelijk weet je wel dat we als CCR in allerlei werkgroepen en commissies zitten.
Voor ons is dit een mooie manier om de vinger aan de pols te houden van wat er
speelt. Bovendien kunnen we zo onze stem nog directer laten horen. Maar wie
doet wat eigenlijk? Nou, kijk maar!
Berry Pfennigwerth en Karel Faber maken deel uit van de Financiële
commissie. In deze commissie wordt de CCR geïnformeerd over de jaarcijfers,
de begroting en de kwartaalcijfers van LIMOR.
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WIE DOET WAT? - VERVOLG
Berry zit ook in de werkgroep E-health. In deze werkgroep is de CCR
betrokken geweest bij het vertalen van het idee van e-health naar de praktijk.
Momenteel zijn we betrokken bij de evaluatie. We zijn benieuwd naar jouw
mening hierover. Stuur ons gerust een mail via ccr@limor.nl. Meer informatie
over e-health vind je in nieuwsbrief 2016-1, via www.limor.nl/clientenraad.
Jeisson Perea Gomes en Coby Jansen hebben zitting in de werkgroep
Cliëntparticipatie (meedenken, meepraten, meebeslissen). Hier worden de
beleidskaders rondom dit onderwerp gemaakt en uitgedacht op VGE- en
regionioveau. Goed dus dat we als CCR hier ook invloed op hebben.
In de werkgroep Nieuw format begeleidingsplannen is de CCR in naam
van Berry Pfennigwerth betrokken geweest bij de ontwikkeling en het uitzetten van
het plan in de organisatie.
Jeisson en Berry zitten samen in de werkgroep MONTRA. Dit systeem wil
objectief kunnen vastleggen hoe cliënten hun zorg ervaren. Vanuit de CCR zijn
Jeisson en Berry betrokken geweest bij de landelijke ontwikkeling van het systeem.
John Runderkamp zit in de regiegroep EVA (Nieuwe wegen in de GGZ). In
deze regionale werkgroep is de CCR betrokken om samen met andere
organisaties uit regio Friesland te onderzoeken hoe andere vormen van
hulpverlening kunnen worden opgezet. De alternatieve hulpverlening is bedoeld
voor mensen die dakloos of verward zijn.
Jeisson is ook betrokken geweest bij de evaluatie van de functies
Trajectregisseur, Trajectondersteuner en manager Vraag Gestuurde
Eenheid. De CCR heeft zich gericht op het evalueren van de drie functiegroepen.
Bijna iedereen heeft wel een mening over Camerabeleid. De CCR is in naam
van John en Coby betrokken bij het schrijven van beleidskaders van inzet en
gebruik van cameratoezicht.
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WAT WIL JIJ DOEN?
Als CCR zijn we op zoek naar cliënten die het leuk vinden om in een vroeger
stadium de nieuwsbrieven of jaarverslagen te lezen. Misschien iets voor jou? We
zijn benieuwd naar hoe deze uitingen over komen: wat is volgens jou leuk; wat is
saai; wat is (on)duidelijk; hoe kan iets beter; wat zou jij graag in een nieuwsbrief
terugzien… dat soort vragen. Deelnemen? Stuur ons een mail: ccr@limor.nl.

DOE MEE EN WIN EEN LIDL-WAARDEBON
Dit vind je voortaan in elke nieuwsbrief: een leuke prijsvraag. We vind het leuk
om meer contact met jou als lezer te hebben en daarom stellen we elke
nieuwsbrief een vraag. Met jouw antwoord maak je kans op een waardebon van
de Lidl. Dit keer is de vraag: Hoe kunnen we de nieuwsbrief nog
interessanter en nog leuker maken? De drie beste ideeën zijn goed voor
een waardebon van 10 euro, 15 euro of 20 euro. Stuur je antwoord naar
ccr@limor.nl.

KOM LANGS OP ONZE VERGADERINGEN
We hebben onlangs ons huishoudelijk reglement aangepast. Naast dat er
samenwerkingsafspraken zijn toegevoegd is afgesproken dat iedereen die dat leuk
vindt, aanwezig kan zijn bij vergaderingen van de CCR. Dit jaar ben je welkom
op: maandag 3 april; maandag 12 juni, maandag 14 augustus en dinsdag
12 december. We kijken uit naar je komst. Heb je wel belangstelling maar ben
je verhinderd? Vraag dan het verslag van een vergadering op bij je ondersteuner.

MEER LEDEN ALTIJD
ALTIJD WELKOM
WELKOM
Ben je door het lezen van ons jaarverslag of
de nieuwsbrieven nieuwsgierig geworden
naar ons werk? Zou je willen weten of dit
ook iets voor jou is? Je kunt altijd meer
informatie opvragen of een vrijblijvend
gesprek aanvragen met iemand van de CCR
of onze ondersteuner. Bel Rieneke ter Horst:
06 10 90 22 27.
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