In 2018 hebben wij, leden van de CCR, ons weer volledig
ingezet om de belangen van LIMOR-cliënten zo goed
mogelijk te behartigen, zowel binnen als buiten LIMOR.
Die belangen zijn heel divers; van privacy tot mede
zeggenschap, van voedingsgeld tot goede communicatie
en meer. Ook kan een belang voor elke cliënt weer anders
zijn. Wat jij belangrijk vindt, hoeft voor een ander minder
belangrijk te zijn. Als CCR hebben we gekeken naar het
belang van het totaal, waarbij we oog en oor hebben voor
de belangen van cliënten afzonderlijk.
We zijn bij veel projecten en ontwikkelingen binnen LIMOR
al in het beginstadium betrokken. Hierdoor zijn we in staat
geweest om de richting te beïnvloeden waarin LIMOR
beweegt. Daarom hechten we veel waarde aan het contact
met alle cliënten. Immers, alleen door dit contact weten
we wat er speelt. We blijven ons uiterste best doen om
dit contact te versterken. Dit kan natuurlijk altijd beter en
hiervoor hebben we, ook in 2019, cliënten van LIMOR nodig.
Ook jou dus! Want: jouw belang = ons belang.
Maar nu eerst het afgelopen jaar. Voor je ligt het jaarverslag
2018. Met zorg en aandacht door onszelf samengesteld.
In dit jaarverslag kun je lezen over de zaken die speelden
in het afgelopen jaar. Wanneer je de CCR-nieuwsbrieven
regelmatig leest, zal een en ander je vast bekend voorkomen.
Mocht je vragen, opmerkingen of ideeën hebben, neem dan
contact met ons op via ccr@limor.nl.
Namens de CCR,
Berry Pfennigwerth,
Voorzitter

HET BELANG van contact en informatie
Jouw CCR houdt niet van koffiedikkijken of nattevingerwerk.
We willen ons baseren op wat er werkelijk speelt. Daarom hechten
we veel waarde aan contact en het uitwisselen van informatie.

Vergaderen
In 2018 zijn we weer gestart met de jaarlijkse ‘CCR-Tweedaagse’. Tijdens deze dagen hebben
we geëvalueerd, het jaarverslag geschreven en een werkplan gemaakt. We hebben betrokken
CCR-leden, waarvan de meesten zich al enkele jaren inzetten voor de CCR van LIMOR.
Hierdoor hebben we elke maand met elkaar kunnen vergaderen; meestal in Zwolle en soms
in Rijswijk. We hebben vijf keer vergaderd met de bestuurder van LIMOR.

Intern overleggen
We hebben overleg gehad met de afdeling communicatie, de klachtenfunctionaris
van LIMOR en de directeur zorg. Bij laatstgenoemde hebben we het belang benadrukt
van een duidelijke visie op beschermd wonen bij LIMOR. Als cliënt moet je weten wat
je kunt verwachten als je bij LIMOR verblijft. We hebben aangegeven welke punten
wij graag terugzien in deze visie.

Op werkbezoek binnen LIMOR
Contact met cliënten vinden we zeer belangrijk. Daarom waren we
regelmatig aanwezig bij bewonersvergaderingen in de voorzieningen.
Helaas vonden bewonersvergaderingen niet overal even structureel
plaats, maar hierin zien we wel positieve ontwikkelingen.
We hebben in 2018 wel van alle gehouden bewonersvergaderingen
de notulen ontvangen en besproken in onze CCR-vergadering.

Op werkbezoek buiten LIMOR
Ook buiten LIMOR hebben we ons als CCR ingezet voor
cliënten. Zo hebben we deelgenomen aan verschillende
medezeggenschapbijeenkomsten in de gemeente Zoetermeer,
Den Haag en Zwolle. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken
over onafhankelijke cliëntondersteuning, aandacht voor
personen met verward gedrag, beschermd wonen, dagbesteding en verbetering van de daklozenopvang. Via LIMORmedewerkers hebben we cliënten uitgenodigd mee te gaan naar
inspraakbijeenkomsten. Uit Zoetermeer zijn cliënten meegegaan
naar de klankbordgroep GGZ in Zoetermeer. In december hebben we
contact gelegd met drie cliënten vanuit het team Housing First Den Haag.
Vanaf 2019 nemen zij deel aan de overleggen met de wethouder van Den Haag
over de verbetering van de daklozenopvang en de maatschappelijke opvang.

Delen van nieuws
In het verslagjaar hebben we vier keer een nieuwsbrief uitgegeven en
in mei is het jaarverslag 2017 verspreid. We hebben hard gewerkt om de
CCR-nieuwsbrief interessant te houden. Zo hebben we steeds gekeken
wat belangrijk kan zijn voor cliënten van LIMOR. Ook hebben de meeste
leden van de raad zich in de nieuwsbrieven kunnen voorstellen. In elke
nieuwsbrief kon je meedoen met de CCR-prijsvraag; we vinden het leuk
dat we hier steeds meer reacties op krijgen!

HET BELANG van commissies en werkgroepen
Hoe dichter we bij het vuur zitten, hoe groter onze directe invloed.
Door deel te nemen aan werkgroepen en zitting te nemen in commissies
leren we veel. Zo worden we steeds professioneler en kunnen we
de belangen van jou als cliënt nog beter behartigen.

Financiële commissie
In 2018 zijn we door de directeur financiën geïnformeerd over de financiële huishouding
van LIMOR.

Cliënten hebben wat te zeggen
In 2017 besloot LIMOR geen beleid te maken voor medezeggenschap van cliënten.
Toch is mede door onze inbreng, het visiedocument medezeggenschap van Cliënten
geschreven door de organisatie. Nu is duidelijk wat medezeggenschap van cliënten
precies inhoudt en betekent binnen LIMOR. We zijn hier erg tevreden over; de kennis
en kunde van cliënten is wat ons betreft voor LIMOR onmisbaar om goede zorg
te kunnen blijven leveren.

Meedoen bij sollicitatiegesprekken
Ook dit jaar heeft de CCR invloed gehad op wie bij LIMOR komt werken.
We hebben een actieve rol gehad in de volgende belangrijke sollicitatiegesprekken:
beleidsmedewerker, teamleider Groningen, Zwolle en Hardenberg, lid Raad van Toezicht
en business controller Noord + Oost.

Project Arbo catalogus: we lieten van ons horen
De CCR heeft als klankbordgroep meegedaan aan de projectgroep Arbo catalogus
door actief feedback te geven op het document ‘Risico’s op infectieziekten’.
Voor ons een belangrijk onderwerp; het gaat over het welzijn van cliënten.
Ons advies was onder andere om risico’s, ziektekiemen en besmettingsbronnen
specifiek te benoemen in het document en de risico’s voor cliënten duidelijker
te beschrijven.

HET BELANG van advies
Volgens de wet moet LIMOR de CCR advies vragen over onderwerpen die
gevolgen hebben voor cliënten. Als CCR mogen we ook ongevraagd advies
geven waarop LIMOR moet reageren. In 2018 hebben we drie keer een
adviesaanvraag van LIMOR ontvangen en hebben we eenmaal een
ongevraagd advies gegeven.

Adviseren rondom cameratoezicht
Cameratoezicht is een middel waarmee de veiligheid van de woonomgeving van cliënten
in voorzieningen van LIMOR kan worden vergroot. Dankzij een herziening van het beleid op
cameratoezicht is nu duidelijk vastgesteld wanneer, waarom en door wie de privacygevoelige
beelden teruggekeken kunnen en mogen worden. Ons advies over het nieuwe beleid was dan
ook positief.

Adviseren over de medicatieprocedure
De CCR is betrokken geweest bij de totstandkoming van de medicatieprocedure. We hebben
een positief advies uitgebracht. Nu staat duidelijk beschreven welke medewerkers bevoegd
zijn; erg waardevol! Volgens ons schept LIMOR met deze medicatieprocedure voor medewerkers de voorwaarden om zorgvuldig te kunnen handelen, waarbij risico’s verminderd zijn en
de kwaliteit van zorg is gewaarborgd.

Adviseren over privacy
Regels en afspraken rondom privacy van jou als cliënt zijn natuurlijk belangrijk. Hiervoor is een
privacyreglement opgesteld. Wat betreft de inhoud hiervan hebben we positief geadviseerd.
Wel hebben we aangegeven dat alle cliënten een samenvatting van het reglement in begrijpelijke taal moeten kunnen krijgen, want wij vonden het privacyreglement wel wat ingewikkeld.
Deze samenvatting is met de inbreng van cliënten geschreven. Ook over het cliëntdossier was
er goed nieuws in 2018: op ons verzoek heeft LIMOR besloten dat het opvragen van een kopie
van het cliëntdossier de cliënt geen geld gaat kosten.

Ongevraagd adviseren over voedingsgeld
De CCR heeft LIMOR gevraagd of de huidige regeling voor de restitutie van voedingsgeld
negatieve gevolgen kan hebben voor cliënten.

HET BELANG van kennis en kunde
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Kwaliteitsverbetering binnen jouw CCR
Wij kiezen voor het laatste en zorgen dat we als CCR altijd
goed beslagen ten ijs komen. Dat kon je al lezen; kijk bijvoor-

HET BELANG van een vaste kern
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1. Kwaliteit van zorg: cliënttevredenheid, cliëntparticipatie,
		medicatiebeleid.
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Arno; we danken hem voor al zijn inzet.
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4. Communicatie CCR: nieuwsbrief CCR, jaarverslag,
		 sociale media en internet.
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De CCR in 2018
De werkgroep Communicatie heeft een document opgesteld

Berry Pfennigwerth, voorzitter (Regio West),

waarin je kunt lezen wat er tijdens een bewonersvergadering

Ramona Bongers (Regio Oost),

van een CCR-lid mag worden verwacht. Ben je hier nieuwsgierig

Karel Faber (Regio Noord),

naar? Mail dan even naar ccr@limor.nl.

John Runderkamp (Regio Noord),
Coby Jansen (Regio Oost),
Hugo Tappermann (Regio West),
Arno Sjoerdsma (Regio Noord, t/m 27 augustus 2018),
Wilma van Hijkoop (Regio West, sinds 15 juni 2018),

Ondersteuning
Ook in 2018 zijn we als CCR weer ondersteund door
Rieneke ter Horst.

