Wonen
Je woont het plezierigst op een plaats:
•
waar je je veilig en begrepen voelt
•
waar je helemaal tot jezelf kan komen
•
die je zelf hebt kunnen inrichten, naar je eigen
smaak
•
waar je, als je dat wil, met mensen van je eigen
keuze samenleeft
•
waar echte privacy heerst
•
waar je je vrienden en familie ontvangt
•
waar je lekker onderuit in je makkelijkste broek
naar de televisie kunt kijken
•
waar je helemaal jezelf mag zijn
Eigen mogelijkheden als uitgangspunt
De woonbegeleiding die Cello biedt, draagt bij aan zo’n
woonsituatie en gaat uit van de eigen mogelijkheden
van de cliënt. De professionele ondersteuning maakt
het mogelijk dat de cliënten van Cello net als andere
burgers kunnen wonen.
De eigen wensen en mogelijkheden van de cliënt geven
inhoud aan die woonbegeleiding, waarmee ze als individu en als lid van de samenleving tot hun recht kunnen
komen. De dialoog die cliënt en Cello daarover hebben,
leidt tot afspraken die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan.
Cello wil woonkwaliteit bieden die vergelijkbaar is met
de gemiddelde burger in een bepaalde levensfase. De
woonbegeleiding bij Cello is dan ook afgestemd op de
behoefte van de cliënt, in welke leeftijdscategorie dan
ook. Of het nu gaat om zeer jonge cliënten of juist
hoogbejaarden.

Begeleiding afgestemd op vraag
De inzet van professionele medewerkers wordt op de
vraag van de cliënt afgestemd. Heeft de cliënt verpleging
en verzorging nodig, of misschien alleen huishoudelijke
ondersteuning, of heeft hij behoefte aan pedagogische
begeleiding? Er is veel mogelijk en ieder teamlid heeft
zijn of haar specialisatie. In onderlinge samenwerking
levert iedereen een bijdrage aan het wonen van de cliënt,
want Cello vindt dat een belangrijk onderdeel van het
normale leven.

Tijdelijk wonen bij Cello
Cliënten kunnen ook tijdelijk wonen bij Cello: logeren,
deelname aan vakantieprojecten, opvang in de weekenden of crisisopvang. Cliënten (jong en oud) kunnen bij
Cello kortere of langere tijd logeren. In de schoolvakanties kunnen vakantieweken geboekt worden. Soms
kunnen zich problemen voordoen in de thuissituatie
waardoor de zorg en aandacht even niet opgebracht kan
worden. In zo’n situatie kan een cliënt tijdelijk bij Cello
terecht, de zogenoemde crisisopvang.

Verschillende mogelijkheden
Wonen bij Cello varieert van begeleiding op afspraak
(bij cliënten die zelfstandig wonen en een aantal uren
per week begeleiding nodig hebben) tot intensieve 24uurs begeleiding/verzorging. Alles wat daartussen zit,
is in principe mogelijk. De woonbegeleiding bij Cello
varieert van begeleiding aan eenpersoons huishoudens
tot en met woningen voor meerdere personen in verschillende, passende woonomgevingen. In een aantal
situaties kan een cliënt zijn huisgenoten zelf uitkiezen,
in andere situaties wordt zorgvuldig en in samenspraak
bekeken waar de cliënt kan gaan wonen.

Eigen initiatief ouders
Er zijn initiatieven van ouders die zelf voor huisvesting
zorgen voor hun kind en Cello voor de woonbegeleiding vragen. Soms is dat individueel, soms gaan ouders
gezamenlijk aan de slag. Als ouders daar prijs op stellen, wil Cello in de voorbereidingsfase van zulke plannen graag zijn deskundige bijdrage leveren.
Er zijn ook ouders die, in nauw overleg met Cello, kiezen voor een van de mogelijkheden die Cello op het
gebied van wonen / woonbegeleiding al ontwikkeld
heeft

Woonbegeleiding bij Cello betekent ook: aandacht voor
de vrijetijdsbesteding. De cliënten worden zoveel mogelijk gestimuleerd om deel te nemen aan het sociale leven.
Ook het onderhouden van contacten met ouders, familie
en vrienden hoort daarbij. Veel cliënten hebben zich aangesloten bij een club of vereniging in de buurt. Vrijwilligers hebben op dit punt ook een grote rol.

Woonvormen
Om u een idee te geven volgt hier een korte beschrijving van de verschillende woonvormen.
•
Beschermd wonen
Wij hebben twee locaties -De Binckhorst in Rosmalen
en Groote Cingels in Vught- waar cliënten op een eigen
terrein wonen. De woningen en andere voorzieningen
liggen verspreid over het terrein. Naast de mogelijkheden op de locaties, kunnen cliënten ook in de wijk beschermd wonen. Cliënten kunnen alleen wonen of met
huisgenoten.

Wonen in de wijk
Voor mensen met een verstandelijke beperking die redelijk zelfstandig zijn, kan een kleinschalige woonvoorziening de ideale manier van wonen zijn. Cello heeft
veel mogelijkheden voor kleinschalig wonen in de regio. Bijvoorbeeld appartementen waar men alleen of
met meer mensen kan wonen of (geschakelde) eengezinswoningen. Cello wil dit aanbod uitbreiden.
•

Begeleid zelfstandig wonen
Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking
hebben behoefte aan begeleid zelfstandig wonen. Bij
deze manier van wonen kunnen de cliënten zo onafhankelijk mogelijk leven. Zij wonen individueel of met
meerdere personen in een eigen huis.
•

Cello wil dat mensen met een beperking gewoon als
anderen hun eigen leven kunnen 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 veel 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. Meer dan 2700 gemotiveerde medewerkers zorgen ervoor dat mensen met een beperking als
individu en als lid van de samenleving tot hun recht
kunnen komen.

fijn wonen!

Informatie / aanmeldingen
Cello Cliëntenservice
Postbus 231, 5260 AE Vught
T (088) 345 11 11
E clientenservice@cello-zorg.nl
Postbus 231, 5260 AE Vught
T 088 345 10 00
E info@cello-zorg.nl
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