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EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR

Voor je ligt de eerste CCR-nieuwsbrief van 2019; de zesde jaargang
alweer. Het voorjaar hangt in de lucht, mensen voelen de
lentekriebels weer en de krokusjes hebben er zin in. Ook wij hebben
er zin in! De CCR heeft veel plannen voor dit jaar en daar vertellen
we je natuurlijk graag meer over. Veel plezier met deze nieuwsbrief.

JE MAG MEEDOEN: CLIËNTERVARING-ONDERZOEK
LIMOR wil graag weten hoe jij jouw begeleiding ervaart. Daarom start LIMOR in
april/mei 2019 een onderzoek. En het leuke is: zowel jij als je begeleider mogen
hieraan meedoen! In overleg met de CCR is als onderzoeksmethode gekozen voor
De Menselijke Maat. Hiermee onderzoekt LIMOR jouw ervaring met de
begeleiding en in hoeverre de begeleiding echt iets oplevert voor jou. De
uitkomsten van het onderzoek zal LIMOR gebruiken om de begeleiding aan jou en
aan alle andere cliënten (nog) beter te maken.
Anoniem
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Je krijgt een vragenlijst van je begeleider
met ongeveer 20 vragen. Goede of foute antwoorden bestaan niet! Het is juist
belangrijk dat je dat antwoord geeft wat het best past in jouw beleving. Want
alleen dan heeft het zin en kan LIMOR er iets mee! Natuurlijk gebruikt LIMOR
jouw antwoorden zonder je naam te gebruiken; deelname aan het onderzoek is
volledig anoniem.
LIMOR wil leren
LIMOR wil graag samen met jou leren van de uitkomsten van het onderzoek. Het
doel is natuurlijk om de begeleiding (nog) verder te verbeteren en de uitkomsten
van het rapport kunnen hierbij goed helpen. Wil je aanwezig zijn bij de
presentatie van het rapport en meedenken aan verbeteracties? Laat het weten aan
jouw begeleider.
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BEGELEIDINGSPLAN IN 2019 OP DE SCHOP
En er is meer verandering. Ook het begeleidingsplan gaat op de schop. Waarom?
Het oude plan past niet meer bij de manier waarop LIMOR haar cliënten
begeleidt. De CCR vindt het dan ook goed nieuws dat het nieuwe
begeleidingsplan beknopt en overzichtelijk wordt. In het vernieuwde plan staat
alleen die informatie die belangrijk is voor het behalen van jouw doelen. De rest
leidt alleen maar af, zo hebben we gemerkt. Immers: het plan is 100% van jou en
100% voor jou!
Testfase
Vanaf week 10 t/m week 18 wordt het nieuwe begeleidingsplan getest onder een
aantal cliënten van LIMOR. Alle teams doen hieraan mee! Aan het einde van de
testperiode vindt een evaluatie plaats met alle testmedewerkers.
Invloed op het uiteindelijke plan
Vanzelfsprekend wordt hen dan ook gevraagd wat de cliënten van het nieuwe
begeleidingsplan vinden. De resultaten worden verzameld en waar nodig wordt
het plan aangepast. Eind mei zal het nieuwe plan ter goedkeuring worden
voorgelegd aan directie, cliëntenraad en ondernemingsraad. Na akkoord gaat
LIMOR het plan LIMOR-breed introduceren. Wordt vervolgd!

BEGELEIDING? ZET JE KRABBEL
Mogelijk weet je dit al uit eigen ervaring: elke cliënt van LIMOR moet zijn
begeleidingsovereenkomst en begeleidingsplan tekenen. Dit is belangrijk, want
door je handtekening te zetten, zijn de afspraken voor iedereen duidelijk. Je hebt
zwart op wit staan wat jij van LIMOR mag verwachten en andersom. Daarnaast is
het belangrijk dat ten minste één keer per jaar met jou wordt gesproken over hoe
je de begeleiding ervaart. Met als doel natuurlijk dat de begeleiding zo goed
mogelijk blijft aansluiten op wat je nodig hebt. Hoe wordt dit gecontroleerd? Door
middel van maandelijkse controles kijkt LIMOR of dit ook daadwerkelijk gebeurt.
Sinds medio vorig jaar ontvangt jouw CCR deze cijfers ook en hebben we met de
bestuurder afgesproken dat we de resultaten hiervan elk halfjaar gezamenlijk
bespreken.
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TWEEDAAGSE
In januari heeft de CCR twee dagen lang hard gewerkt om terug te kijken naar
wat in 2018 is bereikt. Inmiddels hebben jullie het jaarverslag met als thema Jouw
belang = ons belang al ontvangen en hopelijk met plezier gelezen. Uiteraard
hebben we deze dagen niet alleen teruggeblikt. Ook hebben we de speerpunten
voor 2019 bepaald. Dat hebben we deze keer gedaan aan de hand van de vijf
aandachtsgebieden van de CCR. Hieronder lees je waarop we ons in 2019 zullen
richten.
Speerpunten 2019
Kwaliteit van zorg:
1.
Cliënttevredenheidonderzoek De Menselijke Maat
2.
Start certificering van de begeleidingsmethodiek SB 2.0
3.
Vernieuwing van de begeleidingsplannen
Veiligheid,
4.
Melding Incidenten vanuit cliënten
Bedrijfsvoering,
5.
Veranderde organisatie (contourennota)
Communicatie / CCR
6.
Distributie en vorm van onze CCR-nieuwsbrief
7.
Contact met onze achterban; met cliënten van LIMOR
Extern (omgeving en wetgeving),
8. Bezoeken van medezeggenschapsbijeenkomsten op gemeentelijk niveau

WIN JIJ DIE WAARDEBON VAN 20 EURO?!
Vaste afsluiter van jouw CCR-nieuwsbrief: de prijsvraag. Elke keer kun je
meedoen en maak je kans op de inmiddels bekende prijs: een Albert Heijnwaardebon van 20 euro. Het antwoord op de prijsvraag is makkelijk te vinden:
gewoon deze nieuwsbrief lezen…. Meedoen is ook makkelijk: stuur je antwoord
uiterlijk 20 mei 2019 naar ccr@limor.nl. Dit keer is de prijsvraag: Wat is het
thema van ons jaarverslag 2018? Veel succes!
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