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meepraten bij  

nieuwbouw,  

verbouw en verhuizing 

   Sociaal statuut cliënten Cello,  versie contactpersonen/medewerkers 
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Sociaal Statuut Cliënten 
Wonen bij Cello wordt individueler. Cello werkt aan groepsverkleiningen en 

mensen krijgen meer individuele woonruimten of gaan op zichzelf wonen. Ook 

wonen cliënten steeds vaker in de wijk in plaats van op een terrein. Cello 

realiseert diverse nieuwe projecten om tegemoet te komen aan de wensen en 

ondersteuningsvragen van cliënten. 

 

Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor cliënten? 

In samenwerking met de centrale cliëntenraad van Cello (CCR) is er een Sociaal 

Statuut Cliënten gemaakt. Dit sociaal statuut geeft cliënten mogelijkheden om 

mee te praten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing. 

 

Wanneer er iets verandert in de woonsituatie spelen diverse vragen een rol, zoals: 

- Waar ga ik wonen? 

- Hoe ga ik wonen? 

- Met wie ga ik wonen? 

- Welke medewerkers gaan er werken? 

Om cliënten te laten meebeslissen over deze vragen moeten zij goed geïnformeerd 

worden. 

 

In januari 2009 hebben de bestuurder van Cello en de voorzitter van de CCR het 

sociaal statuut ondertekend. Het statuut moet eraan bijdragen dat cliënten, hun 

ouders en/of hun vertegenwoordigers weten waar ze aan toe zijn. Het gaat om 

zaken als de ontwikkeling van plannen, tegemoetkomingen in de kosten en 

ondersteuning van cliënten bij een verhuizing. 

 

Dit is een verkorte versie van het sociaal statuut.  
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Uitgangspunten Sociaal Statuut Cliënten 

 

1. De woonwensen van de cliënt zijn, in combinatie met zijn ondersteu-

 ningsvraag, het uitgangspunt bij het opstellen van bouw– en verbouw- 

 plannen. 
2. In de regelingen voor cliëntenraden staat welke adviesrechten zij  
 hebben bij plannen voor nieuwbouw, verbouw en verhuizing. 

3. Cliënten en hun vertegenwoordigers krijgen op tijd informatie over de 

 plannen en de voortgang. 
4. Cliënten krijgen voldoende mogelijkheden om te kiezen als zij ergens 

 anders gaan wonen. 
5. Cliënten worden goed voorbereid op de verhuizing. 

6. Bij een gelijkblijvend voorzieningenniveau: de cliënten mogen  

 financieel geen last hebben van een verhuizing. Voor de inrichting  

 gelden regels, zie hiervoor de paragraaf ‘vergoeding’. 

7. Bij de ontwikkeling en uitvoering van bouwplannen moet Cello zich 

  houden aan wettelijke regels. 
 

 
Voorbereiding, planontwikkeling 

De woonwensen van huidige en toekomstige cliënten vormen het uitgangspunt bij 

het opstellen voor huisvestingsplannen op langere termijn. De woonwensen die 

een cliënt heeft worden regelmatig geïnventariseerd en worden vastgelegd in het 

ondersteuningsplan. 

Om concrete bouwplannen voor te bereiden kan het nodig zijn om aanvullend 

woonwensenonderzoek te doen. De resultaten van dit onderzoek moeten 

herkenbaar terug komen in het programma van eisen voor nieuwbouw. 

 

 
Informatie en inspraak 

Voordat cliënten individueel geïnformeerd worden over de plannen krijgt eerst de 

cliëntenraad informatie. Cliëntenraden hebben wettelijke adviesrechten bij het 

opstellen van bouw- en verhuisplannen. Zij geven advies over de voorgestelde 

plannen. 

 

De informatie die gegeven wordt over een verbouwing of verhuizing gaat in ieder 

geval over de voortgang van de bouw, vergoedingen, verhuisplan en 

bezwarenprocedure. De informatie wordt goed afgestemd op ieders behoefte.  
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Begeleiding cliënten 

Cliënten worden zorgvuldig begeleid bij een verhuizing. De afspraken over een 

verhuizing zijn gekoppeld aan het ondersteuningsplan van de cliënt. 

In de eerste maanden na een verhuizing evalueert de persoonlijk begeleider met 

de cliënt en/of diens vertegenwoordigers hoe de verhuizing is verlopen en welke 

effecten de verhuizing hebben gehad op de cliënt. Eventuele verbeterpunten 

worden meteen uitgevoerd. 

 

 
Vergoeding 

Voordat een cliënt gaat verhuizen wordt informatie gegeven over welke zaken 

door Cello worden vergoed en welke zaken voor rekening van de cliënt komen. 

De manier waarop een cliënt zijn zorg laat financieren is bepalend voor wiens 

rekening de inrichtingskosten komen. Voor cliënten met AWBZ-verblijf is er een 

brochure beschikbaar “Wie betaalt wat?”. Hierin staat informatie over de 

afspraken die zijn gemaakt over vergoedingen van (her)inrichtingskosten. 

 

 
Verhuisplan 

Elke locatie kiest in overleg met de cliëntenraad de vorm waarin cliënten, hun 

ouders en vertegenwoordigers geïnformeerd worden over de verhuisplannen. 

Een verhuisplan vermeldt: 

• eventuele veranderingen in dagindeling, dagbesteding en vrijetijdsbeste-

ding op de nieuwe woonplek 

• eventuele veranderingen in vervoer (naar werk, fysiotherapie) 

• de groepssamenstelling 

• de wijze waarop de begeleiding gaat plaats vinden 

• de kennismaking met de nieuwe woonomgeving 

• de datum van verhuizing 

• de volgorde van verhuizing 

• of de verhuizing een onderdeel is van een collectieve verhuizing 

• de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt t.a.v. de verhuizing 

en de inzet van familieleden.  
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Bezwaren en klachten 

Individuele klachten over een verhuizing moeten worden voorgelegd aan de 

clustermanager. 

De clustermanager moet alle belangen op een evenwichtige manier afwegen en 

zal zich inspannen om in redelijkheid tegemoet te komen aan de bezwaren. 

Om klachten bespreekbaar te maken kunnen cliënten, hun ouders en 

vertegenwoordigers een beroep doen op ondersteuning van de 

cliëntvertrouwenspersoon. 

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan ook een klacht 

worden ingediend volgens de algemene klachtenprocedure van Cello. 

Informatie over de cliëntvertrouwenspersoon en de klachtenprocedure staat in de 

informatiemap cliënten Cello. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie over wonen bij Cello? 

Neem dan contact op met Cello Cliëntenservice. 

T: 088 345 11 11 

E: clientenservice@cello-zorg.nl  
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Invloed op groeps- en teamsamenstelling (bij wonen) 
Voor iedereen geldt dat de kwaliteit van leven in belangrijke mate bepaald wordt 

door de kwaliteit van het huis waarin je woont, de plek waar deze woning staat, 

met wie je woont en door wie je begeleid wordt. Bij cliënten en hun 

vertegenwoordigers bestaat de behoefte om meer invloed te hebben op de groeps- 

en teamsamenstelling en de keuze voor een persoonlijk begeleider. 

Het hebben van meer zeggenschap moet echter worden afgewogen tegen allerlei 

andere belangen. 

Voor de cliënt en diens vertegenwoordiger spelen bijvoorbeeld de volgende  

factoren een rol: de ondersteuning die zij nodig hebben, veiligheid, het in de buurt 

wonen van bekenden en het kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie met de 

begeleiders. 

Voor Cello zijn de volgende afwegingen belangrijk: de zorgplicht die Cello heeft, 

de financiële en wettelijke kaders, continuïteit en kwaliteit van zorg, de 

leefbaarheid in de woning en de werklast die in de woning ontstaat op basis van 

de ondersteuningsvragen. 

 

 
Groepssamenstelling 
Cliënten en vertegenwoordigers hebben invloed op: 

• het woonprofiel: Per woning of groep wordt een woonprofiel gemaakt. In 

het woonprofiel wordt beschreven hoe de groepssamenstelling is, welke 

ondersteuningsvragen er zijn (in termen van ZZP), en er wordt informatie 

gegeven over de groepsgrootte en de leefsfeer. Een wezenlijke aanpassing 

in het woonprofiel moet besproken worden met de cliëntenraad. Een 

cliëntenraad heeft hierin namelijk adviesrecht. 

 

• huisvesting: cliëntenraden hebben adviesrechten op het gebied van 

huisvestingsplannen op de verschillende niveaus 

 

• huisafspraken: huisafspraken zijn algemene afspraken om het sociale 

verkeer en de omgang in een woning goed te laten verlopen. Huisafspraken 

worden gemaakt in overleg met de bewoners en hun vertegenwoordigers. 

De cliëntenraad heeft adviesrecht ten aanzien van de wijze van opstellen 

van huisafspraken. 

 

Voor het invullen van een open plaats, het opnieuw indelen van bestaande 

groepen en het starten van een nieuwe woongroep gelden verschillende 
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procedures. Meer informatie hierover vindt u in de uitgebreide notitie ‘Sociaal 

Statuut Cliënten’. 

 

 

Teamsamenstelling 
Cliënten en vertegenwoordigers hebben invloed op: 

• jaarplan en begroting: het jaarplan wordt besproken met de cliëntenraad op 

het betreffende niveau. In het jaarplan staat welke veranderingen er te 

verwachten zijn in de personeelsbehoefte. De cliëntenraad wordt ook 

geïnformeerd over de financiële vertaling daarvan. Voor wat de begroting 

voor heel Cello betreft ligt het adviesrecht bij de centrale cliëntenraad van 

Cello (CCR). 

 

• werving en selectie: er wordt een profielschets gebruikt om nieuwe 

medewerkers te werven. Cliënten of de cliëntenraad kunnen eigen 

elementen of accenten toevoegen aan deze profielschets. Bij de werving 

een nieuwe clustermanager wordt de profielschets vooraf besproken met de 

cliëntenraad cluster. De cliëntenraad heeft adviesrecht bij de aanstelling 

van een clustermanager. 

 

 

Voor de keuze van een persoonlijk begeleider, het herverdelen van groepen en 

teams en het samenstellen van een team bij de start van een nieuwe woongroep 

gelden verschillende procedures. Meer informatie hierover vindt u in de 

uitgebreide notitie ‘Sociaal Statuut Cliënten’. 

Dit officiële document staat op de intranetsite van Cello. En is ook op te vragen 

via de persoonlijk begeleider. 
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Cello wil dat mensen met een beperking gewoon als anderen hun eigen leven te 

leiden. De flexibele en professionele ondersteuning van Cello maakt dat mogelijk. 

 

Ruim 2000 cliënten die in noordoost Noord-Brabant en in De Bommelerwaard 

(zuidwest Gelderland) wonen, maken gebruik van de diensten van Cello. Kinderen 

en volwassenen, in alle leeftijden. 

 

Cello heeft een scala van woonvormen, dagcentra en werkprojecten. 

Ondersteuning thuis kent een grote variatie. Van pedagogisch advies tot thuiszorg. 

Ook voor alle vormen van logeren en kortdurende opvang kunnen cliënten bij 

Cello terecht. 2500 gemotiveerde medewerkers zorgen ervoor dat mensen met een 

beperking als individu en als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen. 

 

 

 

 

 

 

Postbus 231, 5260 AE Vught 

T 088 345 10 00 

E info@cello-zorg.nl 
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