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Laat je stem horen!
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JAARPLAN 2022
CENTRALE CLIËNTENRAAD LEVANTOGROEP
De Cliëntenraad streeft naar samenwerking en verbinding tussen cliënten en medewerkers,
zodat er gesproken wordt met cliënten als gelijkwaardig gesprekspartner.

(Versterken) samenwerking met
• Cliënten van LEVANTOgroep
• Vaste Contactpersonen Cliëntenraad op locatie
• Managers Zorg, Meedoen en Wonen in de wijk
• Bestuurssecretaris en Staf
• Teammanagers, leidinggevenden en teams
• Ondernemingsraad (OR)
• CR Novizorg en CCR Vivantes
• Team Forensische zorg
• Raad van Bestuur (RvB)
• Raad van Toezicht (RvT)
• Meer ervaringen en kennis uitwisselen met andere
cliëntenraden zoals Mondriaan en Leger des Heils.

Thema Emotionele Veiligheid

Thema Communicatie

Gevoel van veiligheid, grensoverschrijdend gedrag, middelengebruik,
hygiëne, medicatieveiligheid, coronamaatregelen.

Gelijkwaardigheid, informeren, inspraak, meedenken

• Kwalitatief onderzoek gestart op verschillende woonlocaties
in alle regio's
• Vragenlijst gericht op veiligheid voor cliënten
van LEVANTOgroep
- Wat versta je onder veiligheid? Voel je je veilig?
- Wat doe je zelf om je veilig te voelen?
- Wat heb je nodig van begeleiders/ LEVANTOgroep?
• Door de bevindingen van deze werkgroep wordt er nu ook
een Plan van Aanpak geformuleerd voor start subwerkgroep
Vrouwenveiligheid

Ongeplande onderwerpen
• Signalen en vragen tijdens locatiebezoeken /
bijeenkomsten/ inloop uurtjes

• Aandacht voor zelfredzaamheid
• Belang van persoonlijke communicatie en fysieke
bezoeken door begeleiding niet uit het oog verliezen
• Belang van directe inspraak op locatie blijven
benadrukken
• Werken vanuit Positieve Gezondheid en LEV, hiervoor ook
aandacht vragen bij sollicitatierondes.

Thema Participatie/dagbesteding
Zingeving, kwaliteit van leven, passender aanbod, meer bekendheid
mogelijkheden, brugfunctionarissen

• Wat is ’zinvol’ met betrekking tot
dagbesteding/participatie?
• Welk aanbod is er en bekendheid genereren bij de teams
van zorglocaties en EMD.

Thema EMD
Hoe krijg je meer verbinding?

• Adviesaanvragen, ontwikkelingen, veranderingen
• Hoe kom je in contact met EMD-cliënten?
2 Jaarplan 2022 CCR

JAARPLAN 2022
CENTRALE CLIËNTENRAAD LEVANTOGROEP
Speerpunten Regioraad
Westelijke Mijnstreek

Speerpunten regioraad
Parkstad

Speerpunten regioraad
Maastricht – Heuvelland

• Versterken team cliëntenraad

• Versterken team cliëntenraad

• Vaste contactmomenten met vaste medewerkers op
locatie continueren

• EMD-cliënten meer betrekken en motiveren voor
participatie-activiteiten, bijvoorbeeld inloopuur op De
Villa Putstraat en in gesprek blijven met team Participatie
• Intensiever contact met jongerenlocaties en aandacht
vragen voor passende participatiemogelijkheden

• Meedenken en meepraten met Werkgroep Kleinschalige
Opvang Parkstad
• Bezoeken van participatielocaties om zo meer inzicht in het
grote aanbod te krijgen

• Nieuwe locaties leren kennen

• Intensiever contact met jongerenlocaties

• Meer aandacht voor meerzorglocatie Koepelhof door
maandelijks koffiemoment

• Meer aandacht voor meerzorglocatie Vroenhof
• Meer aandacht voor meerzorglocatie Olympiastaete
• Inhoud ophalen bij achterban op locaties
• Workshop Positieve Gezondheid
• Aansluiten bij bewonersoverleggen

• Intensiever contact met jongerenlocaties

• Periodiek aansluiten bij koffiemomenten Heugem

• Inloopuur Zorgpension en Hoeve

• Workshop Positieve Gezondheid

• Inhoud ophalen bij achterban op locaties
• Aansluiten bij bewonersoverleggen

• Opbouwen van een regioraad
• Inhoud ophalen bij achterban op locaties
• Positieve Gezondheid uitstralen door het gebruik van de
elektrische fietsen en niet-roken op locaties
• Aansluiten bij bewonersoverleggen
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Cliëntenraad Westelijke Mijnstreek
Frank Spijker
frank.spijker@levantogroep.nl

Cliëntenraad Parkstad

Cliëntenraad Maastricht-Heuvelland

Ankie Klems

Johnny Elberts

ankie.klems@levantogroep.nl

johnny.elberts@levantogroep.nl
06 – 43 87 30 36
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