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WE WENSEN JE FIJNE FEESTDAGEN!
Hoe beleef jij de naderende feestdagen? Als de leukste dagen van het jaar? Of
vind je die periode op dit moment niet zo makkelijk? Voor veel mensen is het ook
een tijd van terugblikken op het jaar dat dan bijna ten einde is. Hoe het ook is
voor jou, we wensen jou en iedereen hele goede feestdagen met veel licht en
warmte in de donkere tijd.

HANG JE WENS IN DE WENSENBOOM
Ken je de Wensenboom van LIMOR? Bij de Wensenboom kun je een wens
indienen en is dus bedoeld voor jou als cliënt. Afgelopen jaar zijn regelmatig
wensen van cliënten uitgekomen. Denk aan een dagje Efteling, een
concertbezoek, uit eten, naar een voetbalwedstijd, een ballonvaart en zelfs een
familie-uitje op een boot door Giethoorn! Vanaf 1 januari 2019 kun je je wens
indienen via https://www.limor.nl/wensenboom. Stuur je wens in en wie weet ga jij
dát doen wat je al heel lang wilde!
Check wel de voorwaarden, dat kan teleurstelling voorkomen. Zo kun je niet meer
dan één keer een wens toegekend krijgen en worden wensen voor het aanschaffen
van producten afgewezen.

NU ZWART OP WIT: MEDEZEGGENSCHAP VOOR CLIËNTEN
LIMOR heeft de mening van cliënten altijd al zeer gewaardeerd. Jouw kennis,
kunde en kracht is voor LIMOR onmisbaar om de zorg zo goed mogelijk te maken
en te houden. Die visie op medezeggenschap staat nu op papier. Wij zijn hier
heel blij mee en jij hopelijk ook!
Wat betekent dit?
Medezeggenschap is niet hetzelfde als ‘altijd je zin krijgen’. Het betekent wel dat
je wordt gehoord en dat jouw belang wordt meegewogen; zoals ook de belangen
van de organisatie, medewerkers en financierders worden meegewogen. Op deze
manier maakt LIMOR haar keuzes weloverwogen en kan ze gemaakte keuzes
uitleggen. Als cliënt heb je medezeggenschap op drie vlakken: je eigen traject, op
regio- en teamniveau en op landelijk niveau. Voor de laatste twee geldt
gezamenlijke medezeggenschap.
Aan de slag
De teams en hun cliënten bepalen zelf hoe ze medezeggenschap invullen. Zo
krijgt het een vorm die goed past bij het team en de cliënten. Eigenhandig
maatwerk dus! Heb je vragen en/of ideeën? Geef ze door aan je begeleider of
neem contact op met Rieneke ter Horst: rterhorst@limor.nl, 06 10 90 22 27.

HOE TEVREDEN BEN JIJ OVER JE BEGELEIDING?
De beste begeleiding maak je samen. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij als
cliënt kan en durft te bespreken hoe je de begeleiding ervaart. Het is je recht, dus
maak daar gebruik van! Als het goed is, zal jouw begeleider je regelmatig vragen
hoe tevreden je bent en hoe jij de begeleiding ervaart. Vertel wat je goed vindt en
wat je liever anders zou zien; zo heb je nog meer invloed op je
begeleidingstraject.

NIEUWSFLITS
Jouw CCR heeft het afgelopen kwartaal over onderstaande onderwerpen
meegedacht en hierop feedback gegeven:
• Arbocatalogus infectierisico's
• De verplichte Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• Handleiding toestemmingsformulier voor cliënten
• Samenvatting privacyreglement voor cliënten
• Sollicitatiecommissie: Teamleider woonvoorzieningen Groningen/Veendam en
Businesscontroller Noord/Oost.
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WIE WAT BEWAART, HEEFT WAT!
Wist je dat LIMOR in Friesland één van de beste is in het helpen van mensen met
hun verzameldrang?Om deze kennis te delen organiseerde LIMOR op 11 oktober
het hoarding-congres Wie wat bewaart, heeft wat! Tijdens dit congres stond de
verzamelstoornis centraal. CCR-lid Ramona vertelt hoe zij het congres heeft
ervaren:
“Voordat ik het congres bezocht, had ik de hoop om mijn kennis over hoarding te
vergroten. Ik wist er wel iets van, maar wil altijd meer weten, dus ik keek er echt
naar uit. De dag had een afwisselend programma en de locatie, WTC Hotel in
Leeuwarden, was mooi. Ik weet nu veel meer over hoarding dan daarvoor. Vooral
de uitleg over wat er in het hoofd van een hoarder gebeurt, vond ik interessant.
Ook het verhaal van de burgemeester greep mij aan. Ik heb nooit geweten dat
een gedwongen ontruiming soms erg veel geld kost. En het bestaan van ‘animal
hoarding’ was ook nieuw voor mij.
Wat mij het meest bijblijft, is wat de GGZ-psycholoog vertelde over hoe onze
hersenen functioneren in relatie tot ‘emoties’ en ‘handelen’. Met dat inzicht krijg je
meer begrip voor mensen met hoarding. Ook is er volgens mij sneller een link te
leggen naar de kern van de problemen.”

HALLO, WIJ ZIJN DE CCR!
Dit jaar zijn we begonnen met een voorstelrondje van de CCR in elke nieuwsbrief.
Een leuke manier om kennis te maken met onze leden. Wil jij je ook inzetten voor
de CCR? Je bent welkom! Meld je aan via ccr@limor.nl.

VOORSTELRONDJE 3: COBY
Hallo! Ik ben Coby. Sinds oktober 2016 ben ik lid van de Centrale Cliëntenraad
van LIMOR.
Ik kwam bij LIMOR via Housing First. Momenteel word ik nog steeds begeleid
door een schat van een trajectondersteuner.
Ik had al ervaring met cliëntparticipatie bij de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Toen ik het jaarverslag van de CCR las, wilde ik mij ook
inzetten voor de verbetering van de dienstverlening richting cliënten. Ik heb eerst
drie vergaderingen van de CCR bijgewoond. Toen ik werd toegelaten, kon ik mijn
stem echt laten horen. Ik kreeg het direct druk met de huiskamer-overleggen.
Samen met een collega uit Friesland bezocht ik de huiskamer-overleggen waar we
vertelden waar wij als CCR aan werken.
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VERVOLG: VOORSTELRONDJE COBY
Qua zorg zou ik willen dat iedereen, van VGE-manager tot trajectondersteuner, er
alles aan doet om zo helder mogelijk te zijn naar cliënten. En: dat cliënten
melden wanneer zij vinden dat de zorg niet goed gaat of beter kan!
Mijn privéleven staat vooral in het teken van mijn hond. Verder ben ik via het
Tandemproject vrijwilliger bij Humanitas. Als ik tijd over heb luister ik graag
muziek, vooral country. Handwerken doe ik ook graag.
Mijn grootste wens is financieel onafhankelijk zijn. Ik wil kunnen doen waar ik zin
in heb, zonder te piekeren over of ik aan het eind van mijn geld nog een stuk
maand overhoud.
Mijn levensmotto? Nou, ik heb er twee, mag dat ook? De eerste is: Van huilen
gaat het toch niet over, dus blijf positief denken. De tweede las ik ooit ergens:
Elke minuut die je in het verleden leeft, gaat af van je toekomst. Daar probeer ik
naar te leven.

WIN JIJ DIE WAARDEBON VAN 20 EURO?!
Vaste afsluiter van de CCR-nieuwsbrief: de prijsvraag. Doe mee en maak kans op
een Albert Heijn-waardebon van 20 euro. Het antwoord op de prijsvraag is
eenvoudig te vinden: gewoon deze nieuwsbrief lezen…
Meedoen is ook makkelijk: stuur je antwoord uiterlijk 31 januari aanstaande in
via ccr@limor.nl. Dit keer is de prijsvraag:
‘Waar kun je je wens voor de Wensenboom indienen?‘ Veel succes!
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