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Een initiatief van de Centrale Cliëntenraad van LIMOR

VOLOP PLANNEN VOOR 2018
Hoe belangrijk is veiligheid voor jou? En privacy? Hoe graag wil jij dat er serieus
naar jou wordt geluisterd door je begeleiders en door LIMOR? De CCR heeft
hierover genoeg ideeën. En het blijft niet alleen bij ideeën: we zorgen ook dat ze
worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als het gaat om beleid voor cameratoezicht. In
deze nieuwsbrief praten we je bij en vertellen we wat onze plannen voor 2018
zijn. En je begrijpt: dit alles gaat nog beter als zoveel mogelijk cliënten van
LIMOR met ons willen delen hoe zij de zorg beleven. We staan altijd open voor
jouw mening; maak er gebruik van!

CAMERATOEZICHT: WAAROM, WAAR, WANNEER EN WIE
Veiligheid en privacy… belangrijk voor ons allemaal. Waar ligt de grens tussen
veiligheid en privacy? De CCR vindt de privacy van jou als cliënt heel belangrijk.
We hebben een duidelijke mening over hoe camera’s mogen worden gebruikt in
de voorzieningen van LIMOR en wie wanneer de beelden mag opvragen. Wij zijn
dan ook betrokken geweest bij het opstellen van het beleid over cameratoezicht.
Hieronder lees je puntsgewijs het resultaat:
Over de camera’s
• Cliënten moeten op de hoogte zijn dat er camera’s hangen bij LIMOR
• Aan cliënten moet worden uitgelegd wie en wanneer camerabeelden mogen
worden bekeken.
• Op de plaatsen waar gefilmd wordt, moeten stickers worden geplaatst die dit
vertellen.

VERVOLG CAMERATOEZICHT
Wanneer mogen beelden worden bekeken
• Als dat nodig is vanuit overwegingen van overlast en/of veiligheid.
• Als dit inzicht kan geven in een ernstig incident of calamiteit, zodat hierop de
juiste maatregelen kunnen worden genomen.
• Als het helpt om strafbare feiten, zoals vastgelegd in de wet, op te sporen.
• Als er een dwangbevel is.
Wie mogen inzage vragen
• Alle cliënten kunnen via hun trajectondersteuner of regisseur een aanvraag
doen.
• Alle medewerkers van LIMOR.
• Externen, bijvoorbeeld politie.
Hoe werkt dit:
• Een aanvraag wordt ingediend bij de directeur Zorg en beoordeeld;
• Bij toestemming mag de manager de beelden terugkijken en een terugkoppeling
geven aan de aanvrager.

OVERLEG CCR EN RAAD VAN TOEZICHT
Elk jaar overleggen we als CCR met de Raad van Toezicht van LIMOR, RvT. In
januari hebben we een leuk en open gesprek gevoerd met de RvT. We hebben
onze plannen voor 2018 gepresenteerd, waarover je verderop in deze nieuwsbrief
meer kunt lezen. Ook hebben we gesproken over de vacature binnen de RvT en
onze rol in de sollicitatieprocedure. We hebben afgesproken dat een
afgevaardigde van de CCR bij alle gesprekken aanwezig is en wel als
gelijkwaardige gesprekspartner. Jouw CCR heeft dus directe invloed op wie het
gaat worden.

PRIJSVRAAG: WIN EEN ALBERT HEIJN-BON
Ben jij straks de gelukkige winnaar van een Albert Heijn-waardebon van 20 euro?
Beantwoord dan de volgende vraag: ‘Waar staat de afkorting ‘CCR’ voor?’
Mail je antwoord uiterlijk 13 mei 2018 naar ccr@limor.nl.
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PLANNEN VOOR 2018: STEEDS BETER
Als je ons al wat langer kent, heb je het vast gemerkt: jouw CCR wordt steeds
professioneler. In hóé we ons werk doen én in hoe we jou op de hoogte houden.
Kijk bijvoorbeeld naar onze nieuwsbrief. Door de jaren heen is deze beter
leesbaar geworden en ziet hij er mooier uit. Inmiddels wordt de nieuwsbrief niet
langer geprint maar echt gedrukt. We willen in 2018 nog professioneler gaan
werken. Daarvoor hebben we het volgende bedacht:
Aandachtsfunctionarissen
• Een lang woord, wat betekent dat elk lid van de CCR zorgt dat hij of zij over een
bepaald onderwerp veel weet. Zo worden we allemaal een specialist op een
bepaald gebied. Denk aan kwaliteit van zorg, veiligheid, bedrijfsvoering LIMOR,
wetgeving, communicatie. Samen hebben we als CCR dan veel meer kennis dan
dat iedereen van alles een beetje weet.
Contact met de achterban
• We gaan in gesprek met cliënten en medewerkers van LIMOR over de
nieuwsbrief om deze nog beter verspreid te krijgen én om deze nog
aantrekkelijker te maken. Jouw ideeën zijn dus welkom. Mail ze naar ccr@limor.
nl.
• We blijven ook komen naar de bewonersvergaderingen in elke regio. Laat het
ons weten als je wilt dat we aanwezig zijn. We doen dan ons uiterste best om te
komen.
• Binnen de VGE’s vragen we aandacht voor werkbezoeken waar cliënten op
gemeentelijk niveau kunnen meepraten over verschillende onderwerpen. Denk
aan dagbesteding, beschermd wonen, ambulante ondersteuning,
maatschappelijke opvang. Jouw stem is hierin zo belangrijk! En jouw stem wordt
beter gehoord via jouw CCR. Lijkt dit je leuk en wil je meer weten? Laat het ons
en jouw begeleider weten!

TWEE DAGEN HARD WERKEN
In januari hebben we als CCR twee dagen hard gewerkt om terug te kijken wat we
het afgelopen jaar hebben bereikt. Ook hebben we overlegd over wat onze
plannen en speerpunten voor 2018 zullen zijn. Op dit moment werken we nog
volop aan ons jaarverslag van 2017. In mei ontvang je een kort, overzichtelijk
jaarverslag; de uitgebreide versie kun je dan lezen op limor.nl.
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MONTRA IN FRIESLAND
In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat de MONTRA-werkgroep is gestart met
de voorbereidingen van de pilot; een soort proef. MONTRA meet de voortgang
van een begeleidingstraject en de tevredenheid van de cliënt over zijn/haar
begeleiding. De pilot start waarschijnlijk in het tweede kwartaal onder 100
cliënten van de VGE’s Friesland Noord en Friesland Zuid.
John en Arno van de CCR zitten in de werkgroep. De werkgroep heeft gekeken
naar communicatie rondom de pilot naar cliënten en medewerkers en naar wat
hiervoor nodig is. Ook is gewerkt aan handleidingen om de app te gebruiken en
is de app getest. We houden je op de hoogte!

30 WENSEN IN EEN BOOM
Ken je de Wensenboom van LIMOR? Als cliënt kun je een wens indienen; iets wat
je leven een beetje opfleurt. Het afgelopen jaar zijn maar liefst 30 wensen
uitgekomen dankzij de Wensenboom. Dat vinden we echt fantastisch! Zo konden
sommige cliënten naar het theater, de sauna, een pretpark of uit eten gaan. Vier
keer is het mogelijk geworden om familie te bezoeken. En, geloof het of niet: zelfs
acht keer is er geregeld dat iemand een nachtje weg kon!
De directie van LIMOR heeft besloten dat de Wensenboom in 2018 blijft bestaan.
Dus heb je een wens, stuur deze dan uiterlijk 14 november 2018 in en wie weet
wordt jouw wens straks werkelijkheid. Je wens indienen kan via limor.nl/
wensenboom. Lees wel even de voorwaarden.

DEEL JOUW ERVARING
Veel cliënten vinden het leuk om ervaringen van andere cliënten te lezen. Vind jij
het leuk om jouw ervaring te delen in de volgende nieuwsbrief? Graag! Je kunt zo
andere cliënten inspireren. Laat het weten aan de CCR of aan jouw
trajectondersteuner.
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