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ALLES BLIJFT VERTROUWD BIJ FRANS
Hallo, ik ben Frans Smeltekop. Ik ben je cliënt-vertrouwenspersoon. Afgekort ook
wel ‘CVP’. Sinds 2014 help ik cliënten van LIMOR als ze een klacht hebben of
ontevreden zijn. Of, als een cliënt een andere mening heeft dan zijn/haar
begeleider(s) of LIMOR. Ik help als jullie er samen niet uitkomen.

JIJ BEPAALT
Wist je, dat je mij zonder toestemming in mag schakelen? Dat bepaal je zelf. Heb
je mijn hulp nodig, dan maken we kennis; dit kan bij je thuis. Wil je ergens anders
afspreken? Dat mag ook. Elkaar zien werkt beter dan praten via de telefoon. Jij
zegt wat er aan de hand is en ik vertel wat ik voor je kan doen.

OPGELOST OF NIET
Meestal is een oplossing mogelijk, soms niet. Praten met LIMOR helpt vaak. Zo’n
gesprek bereid ik met je voor. Jij doet het woord en als je wilt, kan ik je aanvullen
of het gesprek overnemen. We kijken naar wat mogelijk is.

ALLES BLIJFT GEHEIM
Alles wat je zegt, houd ik geheim. Ik praat nooit over je zaak met je begeleiders
als jij er niet bij bent, tenzij jij dat écht zelf wilt. Heb je een klacht, probleem of
meningsverschil? Bel of mail me: 06 12 44 74 88; cvp@rotsondersteuningbv.nl.
Ik ben bereikbaar van maandag t/m donderdag van 07.30 tot 16.30 uur.

LIMOR SCOORT EEN RUIME 8!
Hoe tevreden zijn cliënten van LIMOR? Jullie geven de begeleiding en
ondersteuning een ruime 8! Want dat is de uitkomst van het onderzoek naar de
cliënttevredenheid. LIMOR is trots op deze uitslag. En terecht toch?!
Deze vragen scoorden het hoogst in het onderzoek: ‘Heeft de begeleider
afspraken gemaakt met de cliënt over zijn/haar begeleiding?’, ‘Voel jij je serieus
genomen?’ en ‘Hoe beleefd is de begeleider?’.
LIMOR wil het nóg beter doen. Daarom krijgt elke vraag-gestuurde eenheid (VGE)
een verbeterteam. Dat team gaat aan de slag met de resultaten van het
onderzoek. In zo’n verbeterteam zitten ook cliënten. Immers: jullie weten het best
wat je wilt.

PRIJSVRAAG: WIN EEN LIDL-WAARDEBON
Weet je het nog? We hebben laatst een prijsvraag gehouden over verbeterpunten
voor de nieuwsbrief. Dank voor alle ideeën! We noemen er drie: minder
afkortingen gebruiken; de nieuwsbrief mag nog makkelijker te lezen zijn; verhalen
van cliënten delen.
Wij zijn blij met de reacties. De drie prijswinnaars hebben hun waardebonnen van
Lidl gekregen. Wil je ook kans maken op zo’n waardebon? Geef ons je tips of
ideeën over het volgende: hoe kan de CCR bekender worden bij cliënten
van LIMOR? De drie leukste ideeën ontvangen een Lidl-waardebon.

CCR JAARVERSLAG
JAARVERSLAG 2016
2016
Heb jij het jaarverslag 2016 van de CCR al?
Laat ons weten wat je ervan vindt. Heb je
het verslag nog niet en wil je dat
ontvangen? Mail ons: ccr@limor.nl of
Whatsapp naar: 06 10 90 22 27.
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WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOUW MENING
LIMOR heeft de medezeggenschap op dit moment centraal geregeld. Vandaar de
naam Centrale Cliëntenraad, afgekort CCR. Wij willen dat de medezeggenschap
ook bij jou in de buurt wordt ontwikkeld. Samen met LIMOR hebben we hiervoor
een plan gemaakt. Hierin staat hoe LIMOR kan zorgen dat cliënten in hun eigen
regio nog meer inspraak kunnen krijgen over de zorg die ze biedt.
Wij zoeken nu cliënten die open én kritisch naar dit plan willen kijken en hun
mening willen geven. Ze doen dit dan samen met onze ondersteuner Rieneke ter
Horst. Lijkt dit je interessant? Meld je aan via ccr@limor.nl. Dan maken we een
afspraak. Jouw mening telt en wordt erg gewaardeerd!

ERVARINGSVERHAAL: “VAN DAKLOOS NAAR EIGEN WONING.”
“Hoi allemaal, mij is gevraagd een stukje te schrijven. Het gaat over hoe ik bij
LIMOR terecht ben gekomen. Voordat ik bij LIMOR kwam, zat ik in de
daklozenopvang in Zwolle, samen met mijn huidige echtgenoot. Wij gingen van
opvang naar een woning en weer naar de volgende opvang. Ook zaten we een
paar jaar niet in de Gemeentelijke Basis Administratie. We leefden op
bouwplaatsen en hadden geen adres. Wij kwamen in aanmerking voor Housing
First, waar we heel blij mee waren! Na anderhalf jaar in de opvang waren we
klaar voor de volgende stap, dachten wij zelf. Achteraf ben ik heel blij met de
begeleiding van onze trajectondersteuners en hun hulp. Ze hielpen ons met de
problemen die we met bewindvoerders hadden en ook met normale dingen. Ik ben
nogal chaotisch in het huishouden en daar krijg ik nu eerst hulp bij. Alles wordt
goed opgepakt. Samen maken we een stappenplan wat ik makkelijk kan
volhouden. Als dat allemaal goed gaat, dan word ik steeds zelfstandiger en heb ik
straks geen hulp meer nodig. Dat wil LIMOR ook: zo zelfstandig mogelijk maken
van de cliënt, hulp bieden waar mogelijk en positief kijken naar alles wat cliënten
wél zelf kunnen. We ontvangen nu bijna twee jaar begeleiding en het gaat nog
steeds de goede kant op. We hebben echt wel wat tegenslagen gehad hoor. Maar
die hebben we met z’n allen overwonnen. Na elke tegenslag zijn we weer wat
sterker geworden; dankzij onze begeleiders.” Coby en Fritz Janssen

WE ZIJN BENIEUWD NAAR JOUW VERHAAL
Ervaringsverhalen zijn mooi om te lezen. Ze
geven hoop dat er oplossingen zijn, ook al
lijkt alles ingewikkeld. Wil jij ook jouw
verhaal delen? Onder een andere naam
mag natuurlijk ook! Mail ons, ccr@limor.nl.
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