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Een initiatief van de Centrale Cliëntenraad van LIMOR

LEES ‘WE HOUDEN CONTACT!’
Als het goed is heb je ons jaarverslag 2017 We houden contact! gekregen. We
zijn benieuwd wat je ervan vindt. Laat je het ons weten? Vraag het je
trajectondersteuner als je het jaarbericht nog niet hebt ontvangen.

WIJ ZIJN DE CCR!
De CCR behartigt sinds 2008 de belangen van alle LIMOR-cliënten. Ons doel is
dat de begeleiding zo goed mogelijk aansluit op de cliënt en het beste resultaat
geeft. We houden op verschillende manieren contact met cliënten in alle LIMORregio’s. Ook zorgen we dat we weten wat er speelt en gaat spelen, zowel bij
LIMOR als in de zorg.
De CCR adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over alles wat de zorg,
veiligheid en tevredenheid van ‘onze’ cliënten aangaat. We zitten momenteel met
z’n achten in de raad. Wie we zijn? Vanaf nu zie je in elke nieuwsbrief een
voorstelrondje, zodat je telkens met enkele leden kunt kennismaken.

VOORSTELRONDJE 1: BERRY EN ARNO
Deze keer komen Berry en Arno aan het woord. Ze vertellen over zichzelf en over
wat ze doen in de cliëntenraad van LIMOR. Wil je ze nog beter leren kennen? We
hebben in de CCR nog plaats voor één lid, dus kom erbij! Bezig zijn voor de
cliëntenraad is leuk en doe je voor jezelf en voor anderen. Hieronder lees je wat
Berry’s en Arno’s redenen zijn om deel te nemen in de raad.

BERRY: “MIJN GROOTSTE WENS IS HET EINDE VAN ONGELIJKHEID IN DE WERELD.”
Ik ben Berry, 48 jaar jong. Ik zit sinds juli 2013 in de CCR en sinds augustus
2016 ben ik voorzitter van de raad. Wat ik hier leuk aan vind? Dat heeft alles te
maken met mijn eigen ervaringen als cliënt. Ik woonde in de Beschermd Wonenvoorziening Vinkensteynstraat van LIMOR in Den Haag. Daar leerde ik dat er wel
over maar te weinig met cliënten werd gesproken. Ik vond dat er meer naar
cliënten kon worden geluisterd en dit motiveerde mij om lid te worden van de
CCR.
Er is in de afgelopen jaren gelukkig veel verbeterd en het kan natuurlijk altijd
beter. Zo worden LIMOR-cliënten tegenwoordig betrokken bij bijna alle
sollicitatiegesprekken binnen LIMOR. Als cliëntenraad worden we door het bestuur
en de directie zeer serieus genomen. Onze invloed zie je terug in nieuw en
gewijzigd beleid. Overal voeren we discussies in de organisatie en ook op elk
niveau, of het nou grote of kleine onderwerpen zijn. Onze invloed op het onlangs
vastgestelde camerabeleid en het beleid gedwongen uitplaatsing vind ik
bijvoorbeeld erg belangrijk. En zo kan ik nog uren doorgaan!
Wat ik zei, er is veel verbeterd én het kan nog beter. Ik zou graag zien dat
medewerkers cliëntparticipatie niet als een losstaand fenomeen zien. Het hoort bij
de identiteit van LIMOR en moet daarom ingebakken zijn in de houding van alle
medewerkers.
Ik hou van Funk, soul en jazz uit de jaren ’60, ‘70 en ’80. Ik probeer daarnaast
wel te volgen wat er tegenwoordig aan muziek wordt gemaakt, maar eerlijk
gezegd kan ik daar niet echt enthousiast van worden. Misschien heeft dat ook wel
met ouder worden te maken?
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VERVOLG BERRY
Als cliënt en voorzitter van de CCR heb ik nog een advies aan alle cliënten: wees
open en eerlijk! Ook als je eventueel ontevreden bent over hoe het gaat tussen
jou en de trajectondersteuner en je het lastig vindt het tegen hem/haar te zeggen.
Doe het wel, het gaat tenslotte om jouw leven!
Wat mijn allerliefst wens is? Dat is makkelijk: Vrede! Overal! En: het einde van
ongelijkheid in de wereld.

ARNO: ‘’NIET HET VALLEN IS FALEN, MAAR HET WEIGEREN OM OP TE STAAN.’’
Mijn naam is Arno, ik ben 21 jaar en sinds september 2017 lid van de raad. Mijn
reden hiervoor is dat dit me helpt om meer structuur te krijgen in mijn leven. Het
wordt zo weer wat makkelijker om de maatschappij in te rollen. Hoewel ik nog
maar kort lid ben van de CCR, zie ik mooie punten terugkomen waar wij als CCR
bij betrokken waren en/of nog zijn. Bijvoorbeeld de verhoging van de teruggave
van het voedingsgeld en de MONTRA-pilot. MONTRA is een nieuw systeem om
objectief te meten hoe cliënten de zorg van LIMOR beleven en/of gestelde doelen
worden behaald.
Mijn enige hobby is voetbal. Gaat het een dag even niet zo lekker voor mij dan
lucht het echt op om een potje te kunnen voetballen! Van een spannende
voetbalwedstrijd op tv word ik trouwens ook blij. Net zoals ik kan genieten van
een goede serie op NETFLIX.
Sinds april 2017 ben ik een cliënt van LIMOR in Leeuwarden, waar ik ook woon.
Mijn depressieve klachten vormen de reden dat ik cliënt bij LIMOR ben. In het
begin moest ik wennen maar ondertussen heb ik al veel aan de hulp gehad. Wel
is het nog even zoeken naar een juiste therapie. De gemoedelijke sfeer waar ik
woon is heel prettig. Ook zijn de bewoners en het personeel hier fijn.
Mijn grootste wens is dat iedereen gelukkig kan zijn: niet ‘tegen’ elkaar, maar met
elkaar. Ik heb ook een motto. Wil je ‘m weten? ‘’Niet het vallen is falen, maar het
weigeren om op te staan.’’
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OPNIEUW KANS OP 20 EURO!
In elke nieuwsbrief schrijven we een prijsvraag uit. Het is makkelijk om het
antwoord op de vraag te vinden en je antwoord opsturen ook. Dus wat houdt je
nog tegen?! Doe mee en misschien word jij dit keer de gelukkige winnaar van een
Albert Heijn-waardebon van 20 euro. Beantwoord de volgende vraag: ‘Hoeveel
leden zitten nu in de CCR?’ Mail je antwoord uiterlijk maandag 27 augustus
2018 naar ccr@limor.nl.

JOUW ERVARING HELPT ANDEREN
Veel cliënten lezen graag ervaringen van andere cliënten; het kan ze helpen en
voelt vaak als een hart onder de riem. Is het ook iets voor jou om je ervaring te
delen? Heel graag. Laat het ons weten via ccr@limor.nl of meld het je
trajectondersteuner. Dan plaatsen we je verhaal in de nieuwsbrief.
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