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Zomerkriebels
Juli en augustus, voor velen een tijd van
ontspanning. De boog kan namelijk niet
altijd gespannen zijn. Juist daarom is het
zo belangrijk om af en toe helemaal niets
te doen of moeten. Alhoewel…?
Bij Cello gaat de ondersteuning in de zomer natuurlijk gewoon door. En als
je dit nummer van CelloZien doorbladert, dan zie je dat er bij Cello in de
zomermaanden van alles te doen is.
’n Zomer Vol is daarvan het bewijs. Cliënten en hun netwerk kunnen
meedoen aan een programma met allerlei activiteiten. Met interessante
ontmoetingen en belevenissen.
Overigens liggen er allerlei mooie verhalen voor het oprapen. Er zijn veel
openingen geweest in de afgelopen periode. Wat te denken van EEHT in
Best, De Twee Vieren in Haaren, het gebouw van de Medische Dienst op De
Binckhorst, de ‘tiny houses’ op de Binckhorst van het project ‘samen leven
in de buurt’…
Verder komt aan bod hoe we in de Van Mens tot Mens proeftuinen en
met ervaringsdeskundigen verder werken aan meer eigen regie. En is er
aandacht voor onderwerpen als veiligheid, privacy, voeding en een gezonde
seksuele ontwikkeling.
Een paar mooie uurtjes lees- en kijkplezier gewenst!
Namens de redactie
Mirelle Konings
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Dit ben ik, dit doe ik!

Toen Angela in een Celloappartement in de Amundsenstraat (Den Bosch) ging wonen,
moest ze best wennen. “Ik woonde
eerst bij mijn ouders, een paar
huizen verderop. Kort na mijn
verhuizing overleed mijn moeder.
Daar heb ik veel verdriet van
gehad, want mam was mijn
steun en toeverlaat.” Toen ze de
moeilijkste periode achter de rug
had, wilde Angela wel weer wat
ondernemen.

“Het plezier dat wij
aan elkaars gezelschap
beleven is misschien nog
wel het belangrijkste”

4

Ze kwam op het idee om een burendag te vieren,
want die waren nog nooit met zijn allen bij haar op
bezoek geweest. “Ik ken alle buren goed, omdat ik
altijd in de Robert Scottstraat heb gewoond (dat ligt
haaks op de woonvoorziening).
Samen met mijn vader bracht ik de uitnodigingen
rond. En omdat ik lekker kan bakken, maakte ik
koekjes. En ik zocht spellen uit om met elkaar iets
gezelligs te doen. Het leuke was dat iedereen zo
enthousiast werd dat ze ook van alles gingen doen
om er een gezellige dag van te maken.”
Veel hulp had ze niet nodig. Zoals haar begeleider
zegt: “Ons team stond erbij en keek ernaar”.
De dag zelf was een geweldig succes: veel buren
kwamen langs, de zon scheen en iedereen genoot.
“Al die complimenten: ik was er blij mee! En nu ben
ik weer bezig met de organisatie van de volgende
burendag.” De begeleiders zijn trots op haar en
vinden het ongelofelijk mooi dat er dankzij Angela’s
inzet, zoveel positiefs is ontstaan.

VAN MENS TOT MENS BEWIJST:
IEDEREEN IS ANDERS, IEDEREEN IS GELIJKWAARDIG

2015

In het project Van Mens tot
Mens geeft Cello invulling aan
het VN-verdrag voor de rechten
van mensen met een
beperking. Zo werken cliënten,
medewerkers, familie en
vrijwilligers samen aan een
goed, gezond en gelijkwaardig
leven voor mensen die wonen
en werken bij Cello. In
vogelvlucht een overzicht in
woord en beeld van de
resultaten t/m mei 2018. Want
Van Mens tot Mens gaat door!

2016

2017

December 2015

December 2016

Januari 2017

Collega-zorgaanbieder Prisma
bekrachtigt, vooruitlopend op de
regering, het VN-verdrag en start
een project rondom de rechten van
mensen met een beperking.

Cello neemt, samen met collegazorgaanbieders Siza en Pluryn,
het stokje over van Prisma. Niet
zomaar: Cello legt graag de eigen
organisatie langs de lat van het
VN-verdrag. Hoe goed doen wij
het eigenlijk als het gaat om de
rechten van mensen met een
beperking? Wat doen we al en
wat kunnen we verbeteren? Waar
lopen we tegenaan bij belangrijke vraagstukken? Werken we al
echt samen in de driehoek van
familie, cliënt en professional?
Hoe wordt dit ervaren bij cliënt en
vertegenwoordigers? Waar lopen
zij, maar ook wij als medewerkers
tegenaan? Wat vinden we lastig?
Hoe sluiten deze vragen aan bij
het mensbeeld en basishouding en
‘Het Kompas’? Allemaal onderwerpen die ons raken en waarvan
we ons steeds meer bewust zijn.
Het project past uitstekend bij de
beweging die we binnen Cello aan
het maken zijn.

Op verzoek van de raad van
bestuur gaat een projectgroep
aan de slag met het onderwerp
‘VN-Verdrag voor rechten van
mensen met een beperking’. In de
projectgroep Van Mens tot Mens
zitten een projectmedewerker van
de dienst inhoudelijke ondersteuning en expertise, innovatiemanager, geestelijk verzorger/pastor en
communicatieadviseur.
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3/2017

9/2017

10/2017

Maart 2017

September 2017

Oktober 2017

De projectgroep roept op mee te
werken aan het project en nodigt
cliënten, ouders, vrijwilligers en
medewerkers uit voor een eerste
bijeenkomst bij Cello-locatie
In de Roos. Zeventig mensen,
allen betrokken en bevlogen bij
het onderwerp, zetten de eerste
stappen. Er worden acht
proeftuinen opgezet voor de
thema’s Gelijkwaardigheid, Toegankelijkheid, Bescherming, Wonen en
Gezin, Eigen regie voor de cliënt,
School en werk, Gezondheid en
Sport en vrije tijd. In proeftuinen
zoekt Cello naar nieuwe manieren
om dat – samen met cliënten en
hun netwerk – mogelijk te maken.
Zijn deze experimenten een
succes, dan breiden we ze uit naar
meer teams of locaties.

Tussentijdse bijeenkomst om
over de stand van zaken in de
proeftuinen te praten met elkaar.
Industrieel Centrum De Pomphoek
is de plaats van handeling.

Inspiratiedag ‘Samen op weg naar
vrijheid’. Meer vrijheid voor onze
cliënten. Dat is waar Cello voor
gaat. Maar wat zijn daarbij de
mogelijkheden en de kansen? Hoe
geven we dat concreet vorm? En
waar lopen we dan in de praktijk
tegen aan? Samen met Vilans
organiseert de projectgroep een
inspirerende dag in Berlicum, over
het thema vrijheid.

12/2017

12/2017

2018

5/2018

December 2017

December 2017

2018

Mei 2018

Het Van Mens tot Mens
Festival in de Verkadefabriek,
’s-Hertogenbosch. Tijdens een
feestelijk en groots opgezet
evenement wordt het Cello
voortrekkersjaar 2017 afgesloten. De Gemeente ’s-Hertogenbosch, zorgorganisaties SDW en
ORO en Gehandicapten Platform
’s-Hertogenbosch nemen voor
2018 deze rol op zich.

De eerste editie van het digitale
magazine Van Mens tot Mens
verschijnt. Met verhalen en
ervaringen uit de acht verschillende proeftuinen. Vanaf dan
wordt iedere maand een nieuw
verhaal gepubliceerd op:
www.vanmenstotmens.nl

De Raad van Bestuur wil een
vervolgjaar, om meer wortels
te geven aan datgene wat in
2017 werd geplant. De projectgroep gaat dus, onverminderd
enthousiast, door op de
ingeslagen weg.

De projectgroep organiseert
opnieuw een inspiratiebijeenkomst. Dit keer in het Maria
Paviljoen in ’s-Hertogenbosch.
Met als doel de acht bestaande
proeftuinen aandacht te geven. En
ook om initiatieven voor nieuwe
proeftuinen op te starten. Met
plezier wordt geconstateerd dat
er weer nieuwe gezichten waren
in het gezelschap. Medewerkers,
familieleden en vrijwilligers die
zich willen aansluiten bij Van
Mens tot Mens en samen met de
VN-thema’s aan de slag te gaan.
De thema’s ‘Wilsbekwaamheid’ en
‘Privacy’ worden toegevoegd. Zo
gaan we bij Cello sterker staan
voor mensenrechten!

Op het festival worden successen
en leermomenten gedeeld. Het
programma bevat optredens van
sprekers en proeftuinenteams en een
inspiratiemarkt. Het aanbod daarvan is
breed: filmpjes door en voor cliënten,
de Smaakhelden-app waarmee
cliënten meer regie hebben over hun
eten en een groot bord met kleurrijke
stickers waarop bezoekers hun ideeën
over de thema’s kunnen inbrengen. De
teams vertellen vanachter hun stands
over hun rol in de proeftuinen.

Verschil maken
Op het podium volgen indrukwekkende
verhalen elkaar op. Zoals cliënt Miranda, die
in een van de proeftuinen een cursus volgde
tot ervaringsdeskundige: “Ik schreef me in om
anderen te helpen en leidinggevenden eraan
te herinneren dat ze moeten blijven luisteren.”
Frans, broer van cliënt Andries, neemt deel
aan een proeftuin over zelfregie: “Het lijkt
misschien basaal, maar de verandering zit echt
in de kleine dingen. Zo heeft Andries zelf zijn
kleren uitgekozen voor vandaag. Hij draagt
nu een heel nieuw tenue.” Ook spreker Jaap

Bressers laat met zijn bijzondere optreden
niemand onberoerd. Een ernstig ongeluk
veranderde zijn leven. Verpleegkundige
Carlos zorgde ervoor dat er altijd iemand aan
Jaaps bed stond om hem gerust te stellen.
“Voor Carlos was het normaal. Maar voor mij
betekende het zó veel. Laten we ons bewuster
worden van onze Carlosmomentjes”.
Voor Cello is 2017 slechts het begin. “We
mogen heel trots zijn op wat we goed doen”,
benadrukt Theo Sikking, geestelijk verzorger bij
Cello. “Maar we blijven werken aan wat nog
beter kan!”
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Bij hen blijven,
Bij Cingel 3 zijn ze trots. In hun
woning is meer plezier en de
agressie is verminderd. En het
mooie is: ze weten hoe ze dat
voor elkaar hebben gekregen.

Iris
Wat werkt? Bij Cingel 3:
• Nabijheid; juist als iemand wil slaan of
schoppen. Dan is die persoon vaak het
allerbangst.
• Spanning verlagen. Dat is bij iedereen
weer anders. Denk aan sporten, masseren,
bubbelbad, douchen, muziek, knuffeldeken,
bewegen, snoezelen.
• Steeds blijven kijken of je niet overvraagt.
• Ja-zeggen waar mogelijk, strakke dagplanningen loslaten, aansluiten bij de behoeften
van de bewoners.
• Kleine stapjes maken, en af en toe weer
een stapje terug als het niet lukt. “Theo
heeft zo’n 10 jaar op zijn kamer geleefd. De
eerste stap naar buiten was in zijn eentje
ontbijten in de keuken, waar we alles
steeds precies hetzelfde neerzetten. Nu
speelt hij in de huiskamer Memory met ons
en voetbalt hij gewoon mee”.’

De adviezen van Hubine Moons,
Sensorische Integratie therapeut:
• Met alle betrokkenen op één lijn zitten:
wonen, dagbesteding, gedragskundige,
SI therapeut, management. Juist als het
moeilijk is: er in blijven geloven en elkaar
helpen.
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Iris Oerlemans, persoonlijk begeleider:
“Wij gaan niet meer weg”
“Als onze bewoners slaan of schoppen is dat vaak op de momenten waarop zij het bangst
zijn. Dan blijven we dichtbij hen. We sturen ze dus ook niet meer naar de separeer. Die
hebben we vorig jaar gesloten.”
De vier bewoners die de separeer nog gebruikten waren over die sluiting ‘angstig-opgelucht’.
Ze haatten het separeren, maar het was wel een vertrouwd patroon. “Dat leverde in het
begin dus meer blauwe plekken op bij de bewoners en bij ons. Maar langzaam ontdekten
ze dat wij bij hen blijven, wát ze ook doen. Dat geeft rust. We doen dit helemaal samen met
dagbesteding en we zien dat het werkt. We steunen elkaar daarom door dik en dun in dit
proces.”
Het team zegt veel vaker ‘ja’. “Wat onze zeven bewoners willen, is veel vaker mogelijk dan
we dachten. De superstrakke dagprogramma’s hebben we losgelaten. Daardoor kunnen we
beter aansluiten bij hun wensen. We staan tegenwoordig nooit meer alleen op de groep, dat
helpt ook. Soms moet je kijken naar de vraag achter de vraag. Iemand wilde naar ‘Walibi
frightnight’. Dat vonden we te eng voor haar. Maar bij het doorvragen ontdekten we dat ze
vooral een uitje wilde. Nou, dat was goed te regelen.”
Verder bekijken de begeleiders nóg beter wat bewoners aankunnen. “Bij sommige cliënten
lopen we bijvoorbeeld mee naar de dagbesteding. Dat voorkomt een hoop stress. Om
diezelfde reden stappen we soms ook bewust over van verbaal naar lichaamstaal. Dat is
minder belastend.”
Ze blijven wel steeds alert, want wat de bewoners aankunnen, wisselt van moment tot
moment. En je kunt niet alle stress uitbannen. “Daarom zoeken we voor iedere bewoner uit
hoe we spanning bij voorbaat al kunnen verlagen. Zo kalmeert Ada van haar knuffeldeken en
de snoezelruimte. Een andere bewoner wordt helemaal rustig als we samen muziek maken
op zijn kamer.”

wàt ze ook doen!

Ada

Gerritje

Rini

Ada, bewoner:
“We hebben gewonnen
van de hoge pieten”

Gerritje, bewoner:
“Ik mag naar bed
als ik moe ben”

Rini, broer van Ada:
“Ze weten wat ze
prettig vindt”

Ada ligt op de bank onder haar knuffeldeken. Die
heeft ze samen met dagbesteding gemaakt. De
deken is heel zacht en er zijn allemaal sliertjes
opgenaaid en zakjes om knuffels in te doen. Dat
was op advies van Sensorisch Integratietherapeute Hubine Moons.
“Die deken helpt mij als ik onrustig ben”, aldus
Ada. Naast haar ligt Brutus, een levensgrote
knuffelhond.
“Wij hebben een brief gestuurd naar de hoge
pieten in Den Haag. Of ze de separeer konden
sluiten. En dat we ook meer uitjes en meer
personeel wilden. Dat is allemaal gelukt!”
“Het is veel fijner nu. Als ik een vol hoofd heb ga
ik niet meer naar de separeer. Dan blijft er een
begeleider bij mij. Die gaat tegen me aan zitten
en kriebelt mij. Dan word ik rustig. Vroeger in de
separeer werd het alleen maar erger.”
Trots laat Ada laat haar kamer zien. ‘Mijn kasten
hoeven niet meer op slot want ik stop niets meer
in mijn mond.’
“We gaan vaker op stap. Dat is leuk. Ze hoeven
me niet meer te duwen. Ik heb nu een scootmobiel en kan zelf vooruit.”

“De separeer was heel akelig. Ik wil er niet
over praten”, aldus Gerritje. “Nu de separeer
gesloten is, wil ik hier nooit meer weg, want de
begeleiders zijn lief. Ze aaien over mijn rug als ik
onrustig ben en ze luisteren heel goed naar wat
ik wil. Vroeger moest ik altijd om half 9 naar mijn
kamer. Maar heel vaak was ik dan nog niet moe.
Nu lig ik meestal pas rond half 10 in bed. Ik mag
ook kleren en sieraden die ik zelf mooi vind, want
ik kras mezelf daar niet meer mee. En als ik naar
school ga, loopt er een begeleider met me mee.
Dat vind ik fijn, want onderweg is niet iedereen
aardig tegen mij.”

“Het is er flink op vooruit gegaan de laatste
anderhalf jaar. Er is bij Ada’s groep meer begeleiding gekomen. Het is een kundig en stabiel team
met weinig invallers. Ze kennen Ada dus allemaal
goed. Ze weten wat ze prettig vindt en hebben
tijd om bij haar te blijven als het wat minder gaat.
Daardoor zijn er veel minder escalaties. Af en toe
nog wel natuurlijk, en dan voelen medewerkers
zich soms schuldig. Maar wij snappen ook wel dat
je niet alles vóór kunt zijn. Als broers en zussen
komen wij veel en graag bij Ada. En dat wil ik
iedereen meegeven: bezoek betekent zoveel voor
je familielid, en het is er de laatste jaren zoveel
gezelliger geworden. Zoek ze op!”

Rini: “Bezoek betekent
zoveel voor je familielid, en
het is er zoveel gezelliger
geworden. Zoek ze op!”
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miMakkeren: als contact
Wezenlijk contact maken met de cliënt. Dit is essentieel voor
een goede ondersteuning. Maar hoe doe je dit bij cliënten bij
wie contact maken niet vanzelf gaat? Bijvoorbeeld vanwege
een ernstige verstandelijke beperking, dementie of een andere
ziekte? Hier komen de miMakkers in beeld.

miMakkeren bij Cello
Fiep, Isabel en Jolie zijn hun miMakker-namen (Miriam, Elma
en Jolande heten ze tijdens hun dagelijkse werk bij Cello). Als
miMakkers maken zij – van hart tot hart – contact met cliënten
bij wie dat niet vanzelf gaat. miMakkers ontmoeten, ontroeren,
openen en dagen uit. Waar het begeleiders en familie misschien
niet (meer) lukt om contact te krijgen, spelen de miMakkers in op
de impulsen en reacties van de cliënt. Ze ‘lezen’ gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamshouding. Ze verhogen het welzijn en de
levenskwaliteit van de cliënt.

Zonder doel vooraf
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Vooraf stellen miMakkers zich géén doelen. Hun uitgangspunten
zijn rust en respect. Dit leidt bij de cliënt tot alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning. miMakkers gaan in op de impulsen
van de cliënt en geven daar een speelse en humorvolle reactie op.
De wijze waarop ze contact krijgen met de cliënt, brengen ze over
aan familie en begeleiders. Zodat die weer kunnen ingaan op de

signalen van de cliënt en hun reacties daarop kunnen afstemmen.
De inzet van miMakkers kan zich richten op een individuele vraag.
Maar ook op een vraag van een groep cliënten in een woning of
dagbestedingplek.

In beeld
Wil je zien wat de miMakkers voor elkaar krijgen? En hoe begeleiders en familie (weer) contact krijgen en signalen leren lezen? Kijk
op het Youtube kanaal van Cello, naar de afspeellijst ‘miMakkeren bij Cello’. Daar vind je ook de film die in september 2017 is
uitgebracht over het werk van de miMakkers.
Tijdens de feestelijke lancering van de film, waarbij cliënten, familie
en medewerkers aanwezig waren, maakte Stichting Vrienden van
Cello bekend dat zij geraakt is door het bijzondere werk van de
miMakkers. Zij stelden een financiële bijdrage van vijfduizend euro
beschikbaar. Dit bedrag wordt gebruikt voor scholing en extra inzet
van de miMakkers. Zodat nog meer cliënten van dit contact kunnen
genieten.

maken niet vanzelf gaat

De wijze waarop ze
contact krijgen met
de cliënt, brengen ze
over aan familie en
begeleiders.
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Een waardig en passend afscheid

voor iedereen

Elk mens heeft recht op een waardig afscheid. Elk leven is betekenisvol en moet
op mooie wijze worden afgerond. Daarom besteedt Cello veel aandacht aan een
passend afscheid. Dit hoort bij de zorgvisie en het mensbeeld op basis waarvan
Cello zorg biedt. Sinds twee jaar is er een keuze tussen twee soorten afscheids
begeleiding. En natuurlijk kan er worden gekozen voor afscheidsbegeleiding van
buiten Cello.

Religieuze aanpak
„Onze bewoners zijn mensen zoals wij allemaal
en hebben dus ook betekenisvolle levens,”
aldus geestelijk verzorger Theo Sikking. „Maar het
hebben van een handicap is wel moeilijk. Samen
probeer je er het beste van te maken. En daar
hoort ook een mooie afronding bij, een mooi
afscheid. Als er wat te lachen valt, dan doen we
dat samen. Als er wat te huilen valt, dan doen we
dat ook samen. Dus op een sociale manier: met
familie, medebewoners en begeleiders.”
Vanwege de stijgende leeftijd van babyboomers – een deel van
de cliënten behoort tot deze groep – is het aantal overlijdens sinds vijf jaar sterk
toegenomen. Dus is er veel vaker een afscheid.
“We blijven bij de tijd en bij ons vakgebied en volgen niet zomaar tradities,” legt
Theo uit. “Bij Cello leveren we zorg op maat en dat geldt ook voor de rituelen en
de muziekkeuze tijdens het afscheid. Ik ben pastor en doe dat daarom vanuit een
religieuze benadering.”

Passende rituelen

Het vogeltje
vlogen.
Het vogeltje is ge
al vrij,
Haar ziel is helema
door onvermogen.
niet meer geremd
ld zijn,
De hemel zal gevu
helemaal met blij.
Medewerkers van
inHout, SintMichielsgestel
maakten de boom

n, vrij bewegen.
Zonder beperkinge
Misschien,
heel misschien,
geltjes gekregen.
Heeft zij wel vleu
mmuniceren’,
Uit: ‘Onbeperkt Co
ij Boekscout.nl
er
gev
Erica Rutten Uit
64-0
ISBN 978-94-022-05

12

Wendel Leenders is ritueel begeleidster bij afscheid en heeft een niet-religieuze
benadering. Daarmee vullen zij en Theo elkaar goed aan. En daardoor kunnen
de familieleden van de cliënten uit meerdere mogelijkheden kiezen: religieus of
humanistisch. Wendel was al 23 jaar persoonlijk begeleidster bij Cello, toen ze
naast haar werk een andere uitdaging binnen Cello zocht. Ze volgde de opleiding
‘Rituele Begeleiding Bij Afscheid’ en overlegde intussen regelmatig met Theo. “Ik
vroeg hem wat ik binnen Cello kon betekenen. Nu begeleid ik afscheidsvieringen.
Ik begeleid de mensen niet tijdens de laatste fase, want dat doet Theo als
geestelijk verzorger. Ik kom er pas bij als iemand is gestorven en dan praat ik
met familie, begeleiders en bewoners om erachter te komen wie die overledene
was. We zoeken samen symbolen uit en creëren een mooi ritueel op maat. Het
zijn spirituele ceremonies.” Zo verzorgde Wendel de uitvaart van een bewoner
die graag kettingen maakte. “Ik kocht grote kralen die alle aanwezigen aan een
touw konden rijgen. Die had ik opgehangen in de woonkamer, want daar was
de ceremonie. De uiteinden vastgeknoopt, als teken van afronding: iedereen
vindt het erg prettig om iets te doen voor hun overleden medebewoner.”

Overlap
“Een goed afscheid is goud waard,” bevestigt Theo. “Dat ondersteunt het
rouwproces enorm. Soms is er sprake van een gecompliceerde rouw, waarbij
zelfs ook opluchting een rol kan spelen. Het voelt voor ons namelijk oneerlijk
en onbegrijpelijk dat sommige mensen met een beperking moeten leven.”
Naast verschillen tussen de aanpak van Theo en Wendel is er ook een
overlap in hun manier van werken. Beiden gebruiken regelmatig het boek
‘Een boom vol herinneringen’ als uitgangspunt. Het boek gaat over dieren in het
bos die rondom hun maatje, de gestorven vos, gaan staan. Uiteindelijk groeit er
een boom uit. “Tijdens sommige afscheidsbijeenkomsten spelen we het,” vertelt
Theo. “Dan hangt een bewoner iets in een boom, die we door cliënten hebben
laten maken. We staan stil bij het afscheid, maar óók bij het feit dat het leven
weer doorgaat.”

SOCIAL LABEL LAB
FEESTELIJK GEOPEND
DOOR KONINGIN MÁXIMA
Op dinsdag 15 mei is het Social Label Lab, het designlab voor sociale vernieuwing,
geopend door koningin Máxima. Als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
samenwerken met ontwerpers dan ontstaat er iets moois en bijzonders. Het mooie
en waardevolle product dat uit die samenwerking voortkomt, heet Social Label.
In het Werkwarenhuis is in een oude fabriek een nieuwe ruimte ontwikkeld: de
werkplek voor ontwerpers en makers, conceptstore voor de designproducten van
Social Label. Een lab voor een andere kijk op werken, leren en meedoen via design
en communicatie. Vanuit deze plek wordt gewerkt aan de Social Label collectie.

TOM HIELD EEN BOEK BIJ
Wat het betekent om mee te doen bij het Social Label Lab…
Tom heeft dat bijgehouden in een boek, zo vertelt Simone Kramer, de initiatiefneemster van Social Label. "Toen wij dat boek zagen, waren we erg onder de
indruk. Daarom hebben we Tom gevraagd dat voor te lezen. Toms verhaal staat
voor veel makers die mee werken aan de producten van Social Label."
En Tom? Die wil vooral doorgaan met wat hij nu doet. Dat staat ook in het gedicht
dat hij voordroeg aan de koningin tijdens de officiële opening. Tom werkt, net als
een aantal andere cliënten van Cello, bij Social Label aan verhalend servies KOM.

OPENING
Koningin Máxima nam de tijd voor alle makers en ontwerpers. Na een korte tour
met live workshops en een expositie van designcollectie Social Label opende
de Koningin met een gongslag het Social Label Lab. Daarna werden ervaringen
uitgewisseld over het belang van een sociaal duurzame economie. Sinds deze
koninklijke opening is het Social Label Lab open voor publiek.
Meer informatie is te vinden op de website www.sociallabel.nl
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Methodisch werken aan
Bij Cello werken we samen aan een goed
leven voor cliënten. De behoeften, wensen
en mogelijkheden van de cliënt zijn het
uitgangspunt voor onze ondersteuning. Het
hebben van regie, zelf keuzes kunnen maken
zetten we centraal. De ondersteuning komt
tot stand in dialoog met cliënten en de
mensen die belangrijk voor hen zijn. Het is
een gesprek over ervaringen, verwachtingen
en dromen.
Om de regie te versterken en de wensen en
behoeften als uitgangspunt te nemen in de
ondersteuning heeft Cello in 2017 een ander
elektronisch cliëntendossier in gebruik genomen:
Ons. Dit nieuwe systeem ondersteunt het cliëntcentraal werken en de dialoog. Tegelijkertijd versterkt
het de samenwerking in de driehoek: tussen de
cliënt, de ouder/het netwerk en de professional. En
ondersteunt het de interne samenwerking, vanuit
meerdere disciplines.

Mijn Plan in Ons
Begeleiders hebben met de cliënt en het netwerk
plangesprekken over de ondersteuning. De
afspraken die zij maken, leggen ze -kort en bondigvast in Ons; het elektronische cliëntendossier. In
de overgang naar Ons hebben we extra aandacht
gegeven aan het formuleren van concrete doelen
en het bewaken van de voortgang. Daarnaast zijn
er trainingen gegeven over doelgericht en beknopt
rapporteren.

Ervaringen van cliënten in beeld
Met de aanpak Dit vind ik ervan! brengen we in
beeld hoe cliënten hun leven en de ondersteuning
ervaren. Het is een onderdeel van het methodisch
werken volgens Mijn Plan. In een open en nieuwsgierig gesprek -onderzoekende dialoog- komen de
voor de cliënt belangrijke thema’s naar voren. We
leggen dit vast in Ons. Zo sluiten we met onze zorg
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altijd optimaal aan bij de leefwereld van de cliënt.
Eind 2017 hebben Silvia van Gorkom van het
opleidingscentrum en Dorrit Snels, coördinerend begeleider een opleiding gevolgd voor de
onderzoekende dialoog. Zij vertellen: “In Mijn
Plan, de visie, kernwaarden, het mensbeeld en de
teamreflecties staan het geluk en de wensen van
de cliënt op de eerste plaats. Iedereen richt zich op
deze wensen en toch kunnen we ons afvragen: is
wat we denken en schrijven werkelijk hoe de cliënt
het beleeft? De een denkt dit en de ander vindt
dat. Allemaal waardevolle gedachten en ideeën,
maar wat zegt de cliënt er zelf van of hoe kunnen
we de cliënt echt een stem geven? In de onderzoekende dialoog ben je oprecht nieuwsgierig en
luister je naar de ervaring van de ander. Je parkeert
je eigen mening en maakt ruimte voor die van de
ander.”
Ook in 2018 ondersteunen we begeleiders bij het
vaardig worden in de onderzoekende dialoog.

Carenzorgt
Carenzorgt is een programma dat cliënten helpt hun
zorg te organiseren, informatie te delen en taken
te plannen. Via een verbinding met Ons kunnen
cliënten en hun vertegenwoordigers rapportages
lezen en berichten uitwisselen met zorgverleners.
Cliënten kunnen mensen die belangrijk voor hen
zijn toegang geven tot Carenzorgt. Zo versterken we
de driehoek. Op 3 juli is een pilot met Carenzorgt
begonnen. In oktober evalueren we die en kiezen
we hoe we Carenzorgt breder gaan aanbieden.

Roosters maken
Bij Cello vergroten we de eigen regie van cliënten.
Om daarbij voldoende flexibel te kunnen zijn,
is het belangrijk dat teams en begeleiders ook
regie, invloed en regelruimte hebben.
Ons kan behalve dat het gebruikt wordt als elektronisch cliëntendossier ook als roosterprogramma
worden ingezet.
Met ‘roosteren in Ons’ kunnen teams voortaan zelf
hun rooster maken. In een pilot zijn hier goede
ervaringen mee opgedaan. In de periode 2018 –
2019 gaan we Cello-breed roosters in Ons maken.

wensen en behoeften in Ons

We sluiten met onze zorg
altijd optimaal aan bij de
leefwereld van de cliënt
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Wilsbekwaam?

Dat is geen enkel mens, zonder de ander
Column van Theo Sikking,
Cello’s geestelijk verzorger

In het Kompas, het Mensbeeld en de basishouding
van Cello, worden alle mensen, beperkt of niet,
uniek als persoon en volwaardig en gelijkwaar
dig genoemd. In de driehoek van cliënt, familie
en Cello medewerker gunnen we elkaar in deze
overeenkomstigheid een goed leven. De focus
ligt hierbij op de cliënt. Zijn of haar wensen, zijn
leidend. Professionals van Cello ondersteunen deze
– van mens tot mens – in een zo goed mogelijk
leven. Tot zover lijkt alles mooi en eerlijk. We doen
ons best.
Nu heeft de manager DIO/E (Dienst Inhoudelijke
Ondersteuning en Expertise) aan de vakgroep
van de Gedragskundigen gevraagd om zich te
verdiepen in het onderwerp: ‘Wils(on)bekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking.’
Op deze groep opnieuw de focus voor nog betere
diagnose.
Nu begrijp ik niet waarom dit onderzoek zich
slechts richt op mensen met een beperking. Hierin
zijn zij niet uniek? Ik snap wel hoe het werkt.
Specialisten vol goede idealen willen de minderbedeelden ondersteunen bij moeilijke beslissingen in
het leven. Zij stellen zichzelf hierbij hoge ethische
eisen en definiëren de wils(on)bekwaamheid van
de cliënt volgens scherpe normen.
Deze normen zijn gebonden aan wat het te
onderzoeken subject allemaal aankan. Of deze
mens alle informatie die de specialist hem aanreikt,
beseft en juist waardeert. En redeneert hij of zij
daarmee logisch genoeg, naar het oordeel van de
specialist. Zo ja, dan nemen wij hem serieuzer, zo
nee, dan denken wij wat meer voor je mee. Alles
natuurlijk binnen de kaders van specifieke omstandigheid (ter zake doende). En alles ook volgens
het principe van proportionaliteit (Hoe ernstiger de
zaak, hoe zwaarder de opgelegde criteria wegen).
De cliënt/patiënt krijgt vaak nog het voordeel van
de twijfel. Mooi. Ethisch dichtgetimmerd. De professionele hoek van de driehoek levert vakkundig
werk. Aan alle essentiële zaken gedacht. Aan
essenties wel, ja, aan onze existentie wellicht iets
minder. Met enige overdrijving doet het mij te veel
denken aan George Orwell, die in zijn beroemde
boek ‘1984’ schreef: ‘all animals are equal. But
some animals are more equal than others.’
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De deskundigen doen met eenzijdig gericht
onderzoek, geen recht aan de existentie van
ons ‘mens zijn.’ Men oordeelt een mens als een
autonoom individu met een wisselend pakket van
persoonlijke wils- en handelings(on)bekwaam-

heden. In de actuele debatten over euthanasie,
zwangerschapsafbreking, voltooid leven en privacy
zie je deze misvatting ook. Hier krijgen de mensen
zonder (!) beperking ook voortdurend het kenmerk
van zelfstandig wils(on)bekwaam opgeplakt. ‘Acht
u uw leven voltooid, wilt u dood? De beslissing is
aan u, dat is uw onvervreemdbaar recht in onze
‘verlichte samenleving.’ ‘Wenst u euthanasie?
Vertelt u dat dan morgen, dan gaan we het samen
plannen.’ Maar wij zijn van existentie helemaal niet
zelfstandig wils(on)bekwaam! Geen mens is dat.
Niet de mensen zonder beperking en ook niet de
mensen met beperkingen! Een diagnose van (on)
bekwaamheid mag daarom niet eenzijdig worden
bepaald. De context is sterk medebepalend.
Het mensbeeld van Cello kiest dan ook een ander
oordeel over het ‘persoon-zijn’ van een mens.
Een van positieve onderlinge afhankelijkheid.
(interdependentie). In dit gedachtengoed wordt
wils(on)bekwaamheid ‘ter zake’ op heel andere
wijze gezien. ‘Ter zake’ heeft hier de betekenis van
de sociale leefwereld van de cliënt, de driehoek
en het verdere betrokken netwerk van mensen.
Menselijke wils- en handelingsbekwaamheden
krijgen in dit gedachtengoed telkens weer gestalte
in deze sociale contexten. Wils(on)bekwaamheid
is een relationeel begrip. ‘Wils(on)bekwaamheid’ gebeurt ‘samen.’ Zij ‘beweegt’ als mogelijkheid, in en tussen de op de cliënt betrokken
mensen. De persoonsidentiteit van een mens is
hier een telkens op maat verschijnende optelsom
van relaties in verleden, heden en toekomst.
We staan in voortdurende verhoudingen met
anderen. Voor cliënt, vaders en moeders, broers
en zussen, vrijwilligers en professionals is dan
de vraag: waartoe zijn wij samen bekwaam van
mens tot mens, van mens voor mens. De wils- en
handelingsbekwaamheid van een mens wordt in
de sociale context gemaakt door de mensen die
aan deze context deelnemen. Ieder in een eigen
rol met en door en voor elkaar. Is het nodig om te
onderzoeken dat twee cliënten, met een gediagnosticeerd gelijk niveau van wilsbekwaamheid
in twee verschillende driehoeken ook een ander
niveau van bekwaamheden zullen ontwikkelen?
Mochten er diagnoses gesteld worden van wils(on)
bekwaamheid, dan dus niet alleen van de cliënt,
maar ook van de familie en de professioneel
betrokkenen. Wie willen wij zijn voor elkaar? Hoe
bekwaam kunnen wij samen zijn met het oog op
de cliënt. Dit is de spirit van ons Kompas.    

Cello vandaag

nieuws

Parapaard: bedankt!
Sportfonds doneert 5 7.000,- aan
Stichting Huifbed de Meierij
Op de verlanglijst van stichting Huifbed de
Meierij stonden twee hartenwensen: een
mobiele tillift en de vervanging van tuigage
en andere kostbare accessoires die bij een
diefstal in 2017 werden gestolen. Dankzij gulle
bijdragen van sportfonds Parapaard konden
beide wensen vervuld worden.
De eerste keer overhandigde oprichter en
bestuurslid Mariëlle Wiegmans een cheque
van 3 3.000,-. Dit geld maakte een mobiele
tillift mogelijk. Die wordt gebruikt in de
snoezelruimte van Huifbed de Meierij. Cliënten
kunnen dan veel gemakkelijker en dus comfortabeler op het waterbed of in het ballenbad
gelegd worden. Toen Parapaard later hoorde
van de noodlottige diefstal, besloot het fonds
opnieuw tot een grote donatie van 3 4.000,-.
Daarmee kon Huifbed de Meierij onder andere
de gestolen tuigage vervangen.

Over Parapaard
Mariëlle Wiegmans over de doelstelling van
Parapaard: “Paardensport is niet de eerste
sport waar mensen met een beperking of
hun ouders aan denken. Paardensport is heel
hoogdrempelig. Het is duur en eng, want de
rug van een paard is hoog. Maar dat hoeft
niet zo te zijn!” Parapaard wil (therapeutisch)
paardrijden voor mensen met een beperking
toegankelijk maken. “Niet door dat zelf aan
te bieden. Wel door organisaties en verenigingen die dat doen of willen gaan doen, te

ondersteunen. Met geld of met middelen.”,
aldus Mariëlle. Met Parapaard, onderdeel van
Gehandicaptensport Nederland, zamelt ze geld
in.

Over huifbedrijden en Huifbed de
Meierij
Huifbedrijden is bedoeld voor mensen die als
gevolg van een handicap weinig lichaamsbeweging krijgen en niet (meer) de capaciteit hebben om zelfstandig op een paard te
kunnen zitten. Stichting Huifbed de Meierij
biedt deze mogelijkheid, op het terrein van
locatie De Binckhorst in Rosmalen. Daar heeft
ze een eigen accommodatie: stallen voor de
vier Shetland pony’s en de twee Tinkers, een
vast opstapperron, een snoezelruimte en
een kantine met keuken. De huifbedkarren
rijden over de verharde paden, door de mooie
natuur die deze locatie te bieden heeft. Veel
cliënten van Cello maken gebruik van het
huifbedrijden.
• Voor meer informatie over Sportfonds
Parapaard: ga naar de website parapaard.nl
of naar de Facebookpagina @parapaard.
• Voor meer informatie over Stichting Huifbed
de Meierij: huifbed-meierij.nl of naar de
Facebookpagina @meierij

Cello en de Governancecode Zorg: niet omdat we het moeten, maar omdat we het willen!
De Governancecode Zorg beschrijft zeven regels voor goed bestuur en toezicht in de
zorg. Cello neemt deze regels heel serieus. Niet alleen omdat het moet, maar vooral
omdat het betere zorg oplevert! Frank van Beers, voorzitter van de raad van Bestuur:
“Cello wil een betrouwbare partner zijn. Eerlijk zijn over wat er wel en niet lukt. Open
communicatie over waarom wij bepaalde keuzes maken. Elke dag onderzoeken wij hoe
onze zorg –en de organisatie daaromheen- weer net een stukje beter kan.”

Van tegenspraak word je beter
“Dat lukt alleen als je naast inspraak en samenspraak ook tegenspraak opzoekt. Bij
cliënten, verwanten, medewerkers en toezichthouders. Daar leren wij van. Ons beleidsthema voor 2018 is ‘sterker in dialoog’. Dat geldt voor de dialoog met cliënten en
verwanten, maar zeker ook voor de dialoog met onze geledingen. Kortom: de nieuwe
Governancecode sluit naadloos aan bij de bewegingen die wij bij Cello maken.”

Verbeterplannen
In 2018 onderzocht Cello of de organisatie voldoet aan de regels
van de Governancecode Zorg. De conclusie was dat Cello meer
gestructureerd moet vastleggen en zichtbaar moet maken wat er
aan governance gebeurt. Er is een verbeterplan opgesteld. Bestuurder Toine van der Pol licht toe: “Ons plan van aanpak heeft twee
sporen. Het eerste spoor is de procesmatige kant. Wij willen beter
vastleggen hoe wij inspraak, samenspraak en tegenspraak met
alle geledingen organiseren. Daarom maken wij een inventarisatie
van de maatregelen die wij hebben genomen, en de bijbehorende
documentatie, procesbeschrijvingen et cetera. Het tweede ‘zachte’
spoor is gericht op houding en cultuur. Want de Governancecode
naleven, vraagt bijvoorbeeld ook om veiligheid. Durven we elkaar
daadwerkelijk overal op aan te spreken?”
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IN GESPREK OVER VEILIGHEID
Veiligheidsplannen, weerbaarheidstrainingen
en methodieken voor het omgaan met gedrags
problematiek. Je kunt het als organisatie allemaal
goed voor elkaar hebben. Maar als medewerkers
het moeilijk vinden om over veiligheid te praten,
dan schiet je daar weinig mee op. Bij Cello hebben
we daarom meegedaan aan de VeiligPlus aanpak.
Daarmee breng je een georganiseerde dialoog op
gang over veilig en gezond werken.

Je veilig voelen
Als professional in de gehandicaptenzorg moet
je je veilig kunnen voelen op je werk. Angst voor
agressie of onveiligheid kan leiden tot dilemma’s
over hoe je zo goed mogelijk voor de cliënt zorgt
en tegelijktijd je eigen veiligheid bewaakt. Hierover
praten helpt.
Bij Cello hebben vijf teams uit de sector Wonen
en Specialistische Zorg meegedaan aan de VeiligPlus aanpak. Sectormanager Mariëtte van der Els:
“Medewerkers worden bijna dagelijks geconfronteerd met moeilijke situaties en uitingen van
agressie. We verwachten dat ze daar professioneel
mee om kunnen gaan. Dat neemt niet weg dat
er soms toch onverwachte,
risicovolle of bedreigende
situaties ontstaan, die hen
persoonlijk kunnen raken. Niet
alle begeleiders gaan daar
hetzelfde mee om. Wat voor
de een bedreigend overkomt,
hoeft voor een ander helemaal
niet zo te zijn. Het is belangrijk dat er ruimte is om je individuele beleving uit te
kunnen spreken.”

De resultaten daarvan werden gedeeld in een veiligheidsronde. Dat gaf handvatten om het gesprek
over veiligheid blijvend te voeren en de aandacht
voor persoonlijke veiligheid te verankeren.
Ambulant begeleider Harald van den Dool: “Veiligheidsbeleving is goed op de agenda gekomen van
ons team. Als zich een onveilige situatie voordoet,
bespreken we hoe de situatie is ontstaan, hoe we
erop gereageerd hebben, hoe het voelde en wat
er anders of beter had gekund. Door de VeiligPlus
aanpak voel ik me gehoord. Zowel in het team als
daarbuiten. Omdat iedereen een rol kreeg toegewezen. Daardoor is er ook vanuit het management
aandacht en begrip voor de uitdagingen waarmee
wij als begeleiders in het werk te maken hebben.”

De dialoog is de verbetering
Bestuurder Toine van der Pol, die steeds samen
met Mariëtte van der Els bij de veiligheidsronde
aanwezig was: “We hebben met deze aanpak een
grote stap gezet in sociale veiligheid en daarmee
ook de zorg naar een hoger plan getild. Want het
welzijn van de medewerkers is van grote invloed op
het welzijn van de cliënt.”

“VEILIGHEID ALS
THEMA IS NU
BESPREEKBAAR”

VeiligPlus: gefaseerde aanpak
In drie periodes van elk acht weken doorliepen de
teams een veiligheidspeiling en een teamdialoog.
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“Wat voor mij een eyeopener
was, is dat het niet per se om
concrete oplossingen gaat.
Aanvankelijk dacht ik: ‘Wat
voor oplossingen kunnen we
bedenken zodat het werk veiliger
en beter wordt? De aanpak moet
niet blijven hangen op de dialoog.’ Maar toen
hoorde ik terug dat juist die dialoog zoveel bracht.
Dat die nu op een gestructureerde manier gevoerd
wordt, dat veiligheid als thema bespreekbaar is
geworden, dát is een hele stap vooruit. De dialoog
zélf is de verbetering.”

Bouw Binckhorst

Verbouwing kantoorgebouw De Binckhorst
Op 1 oktober start de verbouwing van het kantoorgebouw op De Binckhorst. Dit gebouw dateert
uit begin jaren ’60. Het voldoet niet meer aan hedendaagse normen en aan het huidig gebruik.
Het nieuwe kantoor wordt toekomstbestendig:
• duurzaam: van energielabel F naar A++;
• gezond: goed comfort en frisse schone lucht;
• flexibel en gevarieerd: goede werkplekken waar geconcentreerd gewerkt kan worden, met
privacy, en ruimte voor overleg en ontmoeting;
• uitnodigend en duidelijk, met een heldere routing;
• moderne en voor gebruikers waardevolle ICT-toepassingen.
Kow-architecten uit Eindhoven heeft deze elementen verwerkt in een mooi ontwerp. De tekeningen hangen in de ontvangsthal van De Binckhorst. En je kunt er ook ‘virtueel’ kennis mee
maken door de QR-code op de afbeeldingen te scannen met je smartphone. Een hele film? Tik
dan deze tekst in je browser: https://vimeo.com/273859478. De bouwvergunning is verleend
en de aannemer en installateurs zijn uitgekozen. De overheid verstrekte een subsidie voor de
zonnepanelen.
Tijdens de verbouwing blijft het gebouw in gebruik. Het project is daarom opgedeeld in 2 fasen.
Fase 1 start oktober, Fase 2 februari/maart 2019. Wat dat voor de kantoormedewerkers betekent,
staat op het intranet. In augustus was er voor medewerkers en cliënten een ‘virtuele’ rondleiding
door het gebouw.

Herinrichting gebouw medische dienst De Binckhorst
...van gedateerd, rommelig, onhandig,
ongezellig naar functioneel, sfeervol
en eigentijds
Intussen is de officiële opening al achter de rug maar wij willen het
toch even melden. De herinrichting heeft geleid tot een prachtig,
licht en functioneel gebouw, waar cliënten en medewerkers veel
plezier van zullen hebben. In ruim vier maanden werd deze klus
geklaard. Door een uitgekiende set maatregelen kon de medische,
gedragskundige en tandheelkundige zorg gewoon doorgaan.
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Over LEV
De kennis van vandaag is morgen al niet
meer actueel. Aansluiting van theorie aan
de praktijk is van groot belang. Medewerkers en studenten hadden behoefte aan
een steviger samenwerking tussen school
en de werkplek. Leerlingen wilden meer
betrokken worden bij het leerproces en
meer eigenaarschap. Medewerkers misten
vaak eigen initiatief en eigenaarschap bij
de studenten.
LEV is een project van Cello en het
Koning Willem I College, waar medewerkers, studenten en cliënten samen leren
in de praktijk. Ook het netwerk van de
cliënt wordt betrokken. Teams van Cello
en studenten van het Koning Willem 1
College creëren vernieuwend onderwijs
op de werkplek. Inmiddels is de
samenwerking ook met andere onderwijspartners uitgebreid. De uitgangspunten
in het programma zijn: iedereen neemt
eigenaarschap, werkt krachtgericht en de
werkplek is de leerplek. Resultaten zijn:
meer werk- en leerplezier en een gelukkiger leven van cliënten.
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Hoe gaat het met LEV,
na het winnen van de
HR Zorg Award 2017?

“Na de prijsu
Eind vorig jaar won Cello met het project Leren
en Versterken (LEV) de eerste HR Zorg Award.
Een prijs die FWG Progressional People uitreikt.
LEV maakt vernieuwend onderwijs mogelijk
voor medewerkers, studenten én cliënten op
de werkplek. De jury koos LEV uit als het
meest innoverende project dat bijdraagt aan
werkplezier. Behalve de gouden bokaal, won
Cello een bedrag van 1 10.000-. Initiatiefneemster Lonneke de Laat was positief verrast door
wat het winnen van deze prijs teweeg heeft
gebracht. Lonneke is adviseur Leren en Ontwikkelen bij Cello. “We waren al heel blij met de
nominatie. Kennelijk zaten we met LEV op de
goede weg. Toen wij de award wonnen, ging
het dak eraf!”

Het leven na de uitreiking
Na de prijsuitreiking begon het pas echt.
Lonneke: “Felicitaties stroomden binnen. Alle
LEV-teams kregen een bedrag van de Raad

van Bestuur om iets leuks te gaan doen met
cliënten. We deden veel interviews voor radio
en tv. Onderwijs- als zorginstellingen belden
voor meer informatie. Dat loopt nu nog steeds
door.”
Cello gaf ruimte om LEV verder uit te bouwen.
Lonneke: ”Zonder dat hadden we nooit
zoveel bereikt. Er zijn twee jonge mensen
aangenomen als netwerkcoaches, die met
veel energie en enthousiasme het proces
van werken volgens het LEV-gedachtengoed
aanjagen en faciliteren. We zijn van drie naar
zes leernetwerken gegaan en we werken nu
met 24 LEV-teams: medewerkers, leerlingen en
cliënten leren samen in de praktijk. Ook zijn
we met meer onderwijspartners gaan werken,
zowel Mbo- als Hbo-instellingen.” In het kader
van LEV zijn er ook andere mooie initiatieven
ontstaan. Lonneke: “Wij debatteerden bijvoorbeeld met medewerkers, studenten, familie van
cliënten en van leerlingen.

uitreiking begon het pas”
Om elkaar te ontmoeten en het
gesprek aan te gaan over leren.
Steeds meer teams spreken zelf de
wens uit met LEV te willen werken,
er ontstaat een olievlek binnen heel
Cello.
De geldprijs die Cello won, wordt
besteed aan de ontwikkeling van
de LEV-teams. In samenwerking met
FWG Progressional People organiseren we in dit najaar een dag met
workshops. Bestemd voor leerlingen
en medewerkers die aan de slag
willen met onderwerpen als talentontwikkeling, teamontwikkeling en
persoonlijk leiderschap.”

Uitdagingen
De explosieve groei van LEV brengt
ook uitdagingen met zich mee.
Lonneke: ”LEV is organisch ontstaan

en als je groter wordt, komt er een
punt dat je kwaliteit wilt toetsen en
processen wilt borgen. Ook willen
we de LEV-netwerkcoaches de juiste
bagage meegeven om de teams
te faciliteren. ‘Hoe boor je talent
aan, hoe coach je medewerkers
en studenten op de juiste manier
en hoe begeleid je processen in
netwerken?’ We werken aan een
programmalijn die kaders biedt,
maar niet alles dichttimmert. Er
moet wel ruimte blijven voor eigen
slagkracht en nieuwe initiatieven.”
Van de redactie: Deze tekst is een
bewerking van een artikel van FWG
Progressional People. Ook de foto’s
zijn door FWG Progressional People
ter beschikking gesteld.

Over FWG Progressional People
FWG is een advies- en onderzoeksbureau
voor HR in de zorg. Met FWG-Progressional
People wil FWG zorgorganisaties helpen bij
het bepalen van strategische richting, het
(her-)ontwerpen van de organisatiestructuur
en de gewenste toekomstige ontwikkeling
van medewerkers. De HR Zorg Award is een
activiteit die bij dat laatste aspect hoort.
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Hoe woont het daar?

Samen leven
in de buurt
Diverse festiviteiten omlijstten op zaterdag 2
juni de officiële start van het project ‘Samen
leven in de buurt’ op locatie de Binckhorst. De
drie Heijmanswoningen voor vrijwilligers zijn
feestelijk geopend en in gebruik genomen.
Door woningen te verhuren aan vrijwilligers
hebben we een nieuwe stap gezet naar een
inclusieve samenleving, waar iedereen er toe
doet. En waar mensen met een beperking
samen met vrijwilligers, familieleden en zorg
professionals leven en werken. En er duurzame
verbindingen kunnen ontstaan.

Uniek project
“Het unieke aan dit project is dat de huurders
geselecteerd zijn op hun vrijwillige bijdrage
aan het leven van de andere bewoners van de
Binckhorst”, zo laat Stijn van Kreij –innovatiemanager– weten. “Ook is het bijzonder dat
het gaat om lichte, verplaatsbare woningen
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zogenaamde tiny houses. Steeds meer mensen
kiezen ervoor om kleiner te wonen, met minder
bezit. Zo ontstaat er ruimte voor beleving en
verbinding met anderen.”
“Cello heeft dit project met vier belangrijke
partners ontwikkeld. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft meegedacht in de ontwikkeling
van het concept en verleende ontheffing op het
bestemmingsplan. Spark, innovatiecentrum voor
de gebouwde omgeving, heeft geholpen bij
het in kaart brengen van de maatschappelijke
interesse in het project, de woonbehoefte van
de huurders en de selectie van de uiteindelijke
woonconcepten. Heijmans heeft het innovatieve woonconcept ontwikkeld; de Heijmans
One. En tot slot is de provincie betrokken bij
het onderzoek naar de sociale impact die het
project heeft op de veerkracht van de bewoners
en de meerwaarde die het concept heeft voor
andere zorglocaties in Brabant.”

Inmiddels doen de bewoners hun eerste ervaringen op met het leven op de Binckhorst. Een van
hen, Leny van der Velden, vertelt daarover. “In
september 2017 ben ik met pensioen gegaan.
Ik woonde al een aantal jaren in een senioren
appartement in het hart van Den Bosch. Na mijn
pensionering merkte ik dat ik wat anders wilde
dan wat deze omgeving mij te bieden had. Ik hou
van buiten zijn en gezelligheid, maar niet op een
controlerende manier.”
“Ik was al bij Cello betrokken als vrijwilliger. Zo
was ik wandelmaatje voor een jonge vrouw uit
Den Bosch. Die wilde vertrouwd raken in haar
omgeving. Deze vrijwilligersklus heb ik gedaan
tot maart van dit jaar. In de tussentijd werd ik
door medewerkers van Vrije Tijd geattendeerd
op de oproep voor het wonen op De Binckhorst,
in combinatie met vrijwilligerswerk. Ik besloot te
reageren en werd uitgenodigd voor een gesprek.
Na het gesprek werd ik samen met vier anderen
uitgenodigd voor een rondleiding over het terrein.
In diezelfde week werd ik gebeld dat ik gekozen
was als bewoner van dit nieuwe concept.
Samen met een vriend ben ik toen nog eens gaan
kijken. Waar ik over twijfelde was de naar mijn
idee afgelegen plek van De Binckhorst: buiten
Rosmalen en ver van Den Bosch. Ik heb namelijk
geen auto tot mijn beschikking. Na enig wikken
en wegen besloot ik dit avontuur aan te gaan.
Het klein wonen bevalt me tot nu toe prima.
Meer ruimte heb ik eigenlijk niet nodig. Mijn
leven speelt zich deze dagen vooral buiten af.”
“De mensen die hier wonen zijn vriendelijk en
nieuwsgierig. Ervaringen als vrijwilliger heb ik
ook al opgedaan. Mijn bijdrage komt het best uit
de verf in een-op-een activiteiten. Zo neem ik een
cliënt die dagbesteding heeft bij ’t Loo mee uit
lunchen. En ga ik wekelijks zwemmen met een
cliënt met een ernstige meervoudige beperking.
Zo kan je heel gericht aandacht geven. Vanuit
de buurtwinkel ondersteun ik een cliënt bij het
flyeren in de omgeving. En verder heb ik een
aantal keren geholpen op de manege. Het woont
goed op deze plek. Al heb ik nog steeds het idee
dat ik op vakantie ben.”

WERK MAKEN VAN PRIVACY

Sinds 25 mei jongstleden is de AVG, de alge
mene verordening gegevensbescherming, van
kracht. Dat is de nieuwe privacywet die voor
de hele Europese Unie geldt. Deze wet ver
vangt de oude Wet bescherming persoonsge
gevens. Door deze nieuwe wet heb je meer
te zeggen over wat er met jouw persoonlijke
gegevens gebeurt, als je die aan een organi
satie geeft of als een organisatie er iets mee
doet.

Wat betekent dat voor Cello?
Inhoudelijk verandert er eigenlijk niet zo veel.
Wat we vroeger onder de Wet bescherming
persoonsgegevens niet mochten, mag nu ook
niet. Wat wél anders is, is de manier waarop
organisaties die persoonsgegevens verwerken
-dus Cello ook- moeten laten zien dat ze op
een juiste, veilige en zorgvuldige manier met
persoonsgegevens van cliënten, medewerkers
en anderen omgaan. Niet de ander moet
bewijzen dat Cello iets fout deed. Cello moet
laten zien dat ze het goed doet. Dit moet je
niet alleen kunnen laten zien aan toezichthouders, maar aan iedereen van wie we
persoonsgegevens verwerken. Is dit niet goed
geregeld, dan werken we niet zorgvuldig met

persoonsgegevens. En hebben we bij een
audit, controle of een incident een probleem.

Hoe doe je het goed?
De basis is goed nadenken en kritisch
zijn op de gegevens die je wilt verwerken,
uitwisselen of versturen. De AVG is weliswaar
ingewikkeld, maar gebruik ook je gezond
verstand: heb ik deze persoonsgegevens echt
nodig? En mag ik deze data gebruiken voor
een zorg- of arbeidsovereenkomst of een
ander doel, moet ik misschien nog expliciet
om toestemming vragen?
Al deze keuzes moeten vastgelegd zijn.
Zodat we kunnen bewijzen welke argumenten en onderbouwing we hebben gebruikt
voor het vastleggen van gegevens. Daarvoor
moet er een ‘register van verwerkingen’
zijn. Dat is een overzicht van alle processen
en applicaties met daarin welke gegevens
verwerkt worden, met welk doel en met
welke wettelijke grondslag. Ook de beveiliging en met wie we eventueel gegevens
uitwisselen moet bekend zijn. Ook moet
er een privacybeleid zijn en moet er een
‘handboek’ met protocollen, handreikingen

en gedragsregels zijn dat aangeeft hoe
zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens
en hoe te handelen als er iets mis zou gaan,
bijvoorbeeld bij een datalek.

Continu proces
De aandacht voor privacy is niet eenmalig,
die blijft! Er komen verwerkingen bij of
er gaan eraf. De organisatie verandert
misschien; bepaalde gegevens moeten
bewaard blijven of juist niet. Iedereen zal
aandacht moeten blijven besteden aan de
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
en bescherming van de privacy.
De risico’s van het niet naleven van de regels
zijn groot, zowel in de vorm van boetes als
kans op reputatieschade. Nu zijn boetes niet
het belangrijkste motief om zorgvuldig te
zijn. Het is juist vanuit onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid dat we het bij Cello
juist willen doen en zorgvuldig willen zijn met
gegevens.
Dit artikel is tot stand gekomen door een
gesprek met Stephan van der Pol, functionaris
gegevensbescherming bij Cello.
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Creativiteit bloeit bij
bewoners Amundsenstraat
met dank aan Vrienden van Cello
Takjes, papier, lijm en veel gezelligheid. De knutselavond op Cello-locatie
Amundsenstraat verliep in een opperbeste sfeer. Zeven bewoners –
Jeanne, Peter, Jos, Bregit, Elly, Angela en Felix – knutselden dat het een
lieve lust was. Onder de bezielende leiding van Gerdi van de Ven van de
Stichting Anders Bezig Zijn (ABZ) uit Vught. Het was de tweede workshop
uit een serie van vier.

Vrienden van Cello
“We wilden meer creatieve activiteiten doen met de bewoners,” aldus
persoonlijk begeleider Karin van Gent. “We hebben weliswaar een heel
creatieve collega, Maria van Doorn, maar zij kan wel wat externe handjes
gebruiken om te helpen. Toen zag ik een oproep langskomen van Vrienden
van Cello, dat je je wens mocht indienen. Dan beoordelen zij of ze je wens
honoreren.” Kort daarvoor las Karin over het bestaan van Stichting ABZ.
“Ik hoorde dat ABZ onder meer creatieve workshops op locatie geeft. Dat
leek me een goed idee en toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mijn projectvoorstel ingediend bij Vrienden van Cello.” Tot Karins
vreugde ging Vrienden van Cello akkoord. “Fantastisch dat ze dit doen! Ik
hoop natuurlijk stiekem dat het volgend jaar weer doorgaat. We hebben
een groepje creatieve bewoners die dit fantastisch vindt.”

Dankbaar
Nadat workshopleider Gerdi de materialen had uitgedeeld, kon de knutsel
avond van start. Jos genoot zichtbaar. “Het is weer eens iets anders. En
goed om onze handjes te laten wapperen.” Terwijl de bewoners naar
hartenlust knipten en plakten, boden Gerdi en twee vrijwilligers Ria en
Mary iedereen de helpende hand. “Dit is een geweldige doelgroep,” vond
Gerdi. Ze zijn altijd vrolijk en ontzettend dankbaar.” En dat bleek ook
duidelijk. Elly knutselde niet voor zichtzelf, maar geeft haar werk cadeau.
Bregit wilde haar knutselwerk in haar kamer ophangen. “Maar wel uit de
buurt van mijn grasparkiet!”

24

V VC bedankt!
Stichting VVC (Vrienden van Cello) zorgde ervoor dat de wereld van
bewoners De Binckhorst en Groote Cingels wat groter én leuker
werd! De woningen Heikant 21 en 23 (Binckhorst) en Cingel 5, 6, 7
en 8 (Groote Cingels) kregen een elektrische fiets.
De bewoners Heikant toeren er wat op los: over het terrein van
De Binckhorst, maar ook daarbuiten. Even boodschappen doen in
Nuland, of een frietje eten in Kruisstraat of Rosmalen. Het kan nu
gewoon, samen met de begeleiding of met vrijwilligers. Dat geldt
ook voor de mensen van de Cingel-woningen 5 – 8. Met familie en
vrijwilligers zijn, zeker met het mooie weer van de laatste weken, al
veel fietstochten in de omgeving gemaakt.

Wat doet VVC?
Vrienden van Cello laat wensen van
cliënten en medewerkers van Cello
uitkomen. Om dat mogelijk te maken,
werft VVC financiële middelen. U kunt
VVC financieel ondersteunen. Hoe u
dat kunt doen, staat op de website
www.vriendenvancello.nl

GEZONDHEID!

voor medewerkers van Cello
PLATFORM GEZOND LEVEN
Druk met je werk, huishouden, (klein)kinderen en misschien ook met
zorgen voor je naasten? Bij Cello vinden we gezondheid en balans
belangrijk. Als jij je werk op een gezonde, verantwoorde en vitale manier
doet, draag je bij aan een goed leven van onze cliënten.
Daarom een tip: IZZ biedt naast de collectieve zorgverzekering het
‘Gezond Leven’ platform aan voor medewerkers in de zorg. Dit platform
is ook voor niet IZZ-verzekerden toegankelijk.

WAT IS HET?
Het online platform Gezond Leven bestaat uit thema’s rondom gezondheid: dagelijks leven, gezonde geest, gezond lichaam, prettig leven,
samen met anderen en zingeving. Elk thema bevat online tips, testen en
hulpmiddelen die je snel inzicht geven in je gezondheid en je helpen die
te verbeteren.

www.vgzvoordezorg.nl/gezond-leven
de vouchercode om hier gratis van gebruik te kunnen
maken is: @MPx&d6D

DUURZAME INZETBAARHEID
Cello maakt werk van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbare
medewerkers doen hun werk met energie, kunnen hun werk fysiek en
mentaal aan en zijn in staat hun werkzaamheden en functies nu én in
de toekomst adequaat te blijven vervullen. Duurzaam inzetbaar zijn
betekent dat er ook aandacht is voor verzuim- en gezondheidsbeleid.
Omdat Cello de vitaliteit van medewerkers wil ondersteunen is dat beleid
vernieuwd. Preventie van arbeidsongeschiktheid is een belangrijk thema.
Zodat medewerkers ook in relatie tot hun inzetbaarheid zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen.
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Cello vandaag

Cello en de HKZ
In april vond de jaarlijkse HKZ audit plaats. Dit
jaar was dat weer een reguliere, periodieke audit.
Bij zo’n audit wordt aan de hand van gesprekken
beoordeeld of Cello voldoet aan de kwaliteits
normen. Gedurende drie dagen hebben twee
auditoren 21 gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers van Cello. Tijdens die gesprekken
passeerden allerlei onderwerpen de revue: van de
Mijn Plan-systematiek tot brandveiligheid en van
het toedienen van medicatie tot vervoer.
Aan het eind van de audit zijn alle bevindingen
gepresenteerd en kregen we te horen dat Cello
het HKZ-keurmerk weer een jaar mag voeren. Daar
zijn we trots op! Natuurlijk hebben de auditoren
punten genoemd die beter kunnen. Medicatie
veiligheid kreeg tijdens deze audit extra aandacht.
Dat komt omdat in de voorgaande twee jaren
bleek dat er op diverse locaties van Cello werd
afgeweken van de landelijke richtlijnen. Deze
constatering leidde in 2017 tot een rode kaart
(categorie 1 bevinding) voor Cello. Cello-breed
hebben we daarom gewerkt aan het verbeteren
van de medicatieveiligheid. Een verbeterteam
heeft hierbij ondersteund, zodat de basis op orde
kwam. De toetsing was een belangrijk moment
om bevestiging te krijgen van wat we eigenlijk al
wisten: de bereidheid tot verbeteren en de inzet
die daarbij gevraagd werd van de medewerkers
heeft geleid tot een zichtbare en voelbare
verbetering van de medicatieveiligheid.
We zijn er trots op dat we dit samen hebben bereikt!
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nieuws

Bij EEHT draait het om thee
Op dinsdag 13 maart 2018 is lunchroom en werkatelier EEHT in Best officieel
geopend. EEHT is opgebouwd rondom het concept thee. In de lunchroom kun
je terecht voor een kop thee of koffie met wat lekkers. Of voor een uitgebreide
lunch. En in het werkatelier wordt thee verpakt en worden allerlei creatieve
activiteiten vormgegeven. Sinds 15 februari worden er al gasten ontvangen op
deze locatie. En manager Maria Bekkers laat weten dat de loop er al goed in zit
op deze prachtige plek, in het hart van Best. Tijdens de opening waren er inspirerende woorden van Frank van Beers, bestuurder van Cello, Jaco Reijrink, voorzitter
stichting SFO, en Hans Ubachs, waarnemend burgemeester van de gemeente Best.
Daarna was er een feestelijke openingshandeling door een afvaardiging van het
EEHT-team. Er werd thee geschonken in een prachtig servies, dat speciaal voor
de gelegenheid was gemaakt. En daarna namen de vele aanwezigen een kijkje op
deze bijzondere en inspirerende ontmoetingsplaats.

Regionale spoedzorg doen Cello en Prisma samen
In ‘regionale spoedzorg’ hebben Cello en Prisma hun kennis en kunde op het gebied
van crisisopvang gebundeld. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor mensen met een
verstandelijke beperking meteen zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld als zij door een verslaving
of bijkomende psychiatrische problemen een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving.
Regionale spoedzorg is opgezet om mensen met een acute zorgvraag snel de juiste
ondersteuning te bieden. En om daarna samen te zoeken naar evenwicht in de situatie.
Specialistische medewerkers met veel ervaring en vernieuwende inzichten vinden snel
aansluiting bij de cliënt en diens netwerk. Regionale spoedzorg is een nieuw en uniek
samenwerkingsverband van Cello en Prisma. Samen bieden we ondersteuning bij alle
aspecten van spoedzorg: van preventie tot nazorg.

Sessies met cliënten, medewerkers
en vrijwilligers en ouders over de
communicatiestijl van Cello

Hé,
denk jij met ons mee?

Bij Cello zijn de afgelopen jaren bewegingen ingezet om de
zorg en dienstverlening vanaf de basis goed te laten zijn.
Bewegingen die de Cello-medewerkers uitdagen en uitnodigen na te denken over hun werk en zichzelf: waarom doen
we wat we doen? En doen we het op een manier die past
bij ons mensbeeld?
Nu zijn wij in een fase gekomen dat de organisatie Cello
haar communicatiestijl onder de loep wil nemen. Communiceren wij op een manier die past bij het mensbeeld? Om
hier een beeld van te krijgen, organiseerde het team
Communicatie in samenwerking met bureau Einder drie
avonden in juni. Tijdens deze sessies werd met onze
belangrijkste partners, te weten cliënten, hun ouders/
vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers,
besproken wat zij willen terugzien in de communicatiestijl
van Cello. Zodat iedereen zich aangesproken voelt. Wat
moet Cello behouden? Wat moet er veranderen?
Ieders reactie is geïnventariseerd. Alle reacties samen
geven richting aan de plannen die bureau Einder na de
zomer zal voorleggen aan Cello. Deze plannen zullen ook
aan de drie groepen ‘meedenkers’ worden gepresenteerd.

Maak jij graag het verschil?
Onder deze slogan prikkelen wij nieuwe collega’s om te
komen werken bij Cello. We zoeken mensen die graag het
verschil maken. Die goed kunnen luisteren naar cliënten en
hun familie. En die vooral kijken naar wat wél kan. Bij Cello
staat een goed leven voor de cliënt centraal.
Als werkgever zijn we ondernemend; we willen vooruit. We
zoeken mensen met ambities. We investeren in persoonlijke
ontwikkeling, met een passend scholingsaanbod.
Dat alles in een organisatie met een open cultuur, waar
medewerkers zichzelf mogen zijn.
Ken jij mensen die graag het verschil willen maken? We
komen graag met ze in contact.
Kijk voor onze actuele vacatures op www.werkenbijCello.nl

Ken jij iemand die graag
het verschil maakt?
Dan weet jij wie we zoeken!

Cello is op zoek naar nieuwe medewerkers. Daar vragen we jouw hulp bij.
Ken jij iemand waarvan je denkt: ‘da’s nou écht iemand voor Cello’?
Laat diegene dan contact met ons opnemen.

Wordt dat eerste contact een contract?
Dan krijg jij 500 euro!
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Op naar een gez
SAMEN SMAKELIJK EN GEZOND ETEN
Cello wil een gezond leven
voor alle cliënten. Daarom
werd vorig jaar in kaart
gebracht wat de kwaliteit
van de maaltijden was.
Die onderzoeken leverden
verheugende, verrassende
en teleurstellende
resultaten op. Een stevig
verbeteringstraject is dus
ingezet. Met mooie
resultaten.

MAALTIJDEN, SMAAKHELDEN & STEEKPROEVEN
De producten uit de keuken van Smaakhelden
kregen een dikke voldoende. Er is een gezond
aanbod. Maar, en dat was even schrikken, de
keuzes van de besteller zelf bleken niet altijd
verstandig: te vet, te zout, te eenzijdig. Daarnaast
is er bij een aantal woningen een steekproef
gedaan. Die lieten helaas zien dat er vaak
ongezonde keuzes worden gemaakt. Er wordt
te weinig groente gegeten. En in de keuze voor
groente zijn het vaak bewerkte groenten die te
vet, te zout of te zoet zijn. Veel voeding komt uit
zakjes, potjes en pakjes die dezelfde bezwaren
kennen. Daarbij wordt vaak de keuze van de cliënt
gevolgd. Dat is mooi, maar als het ongezonde
keuzes zijn, mag de begeleiding daar best in
sturen. Ook de kookvaardigheden van de begeleiders blijkt een punt van aandacht.

ACHTERGROND
Landelijk onderzoek wijst uit dat het voor mensen met een
verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend is dat ze gezond
ouder worden. Vaak krijgen ze al op jonge leeftijd problemen
met lopen, horen en zien. Dit heeft invloed op hun conditie.
Hierdoor worden ze minder mobiel en hebben ze vaak last van
overgewicht. Een andere oorzaak is het feit dat er te weinig
aandacht besteed wordt aan een gezonde leefstijl. Het voedingspatroon van mensen met een beperking bevat –in het algemeente weinig eiwitten, te weinig vezels, te veel ongezonde verzadigde vetten en 26% van hen is ongezond dik (obesitas). Niet
alleen beïnvloedt dat iemands lichamelijk functioneren, maar
ook hoe iemand zich voelt.
Cello heeft gezonde leefstijl/gezonde voeding als speerpunt in
het beleid opgenomen en blijft het permanent volgen.
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SMAAKHELDEN APP
Om meer aandacht te besteden aan
gezond eten is de Smaakhelden app
ontwikkeld. Met deze app krijgt de cliënt
bovendien meer regie. Met de Smaakhelden app kunnen cliënten gemakkelijk zelf een maaltijd
samenstellen. Bij elk gerecht wordt met een stip (rood,
oranje of groen) aangegeven hoe gezond het is. En
de begeleiding legt aan de cliënt uit dat hij/zij per
maaltijd (of per week) niet meer dan een bepaald aantal
gerechten met een rode stip mag kiezen.
SMAAKHELDEN OP LOCATIE
Een andere mogelijkheid is om een Smaakheld op
locatie te vragen. Zoals dat bij de Zesde Donk in
’s-Hertogenbosch is gebeurd (zie foto’s). Wil jij dat ook
in jouw woning? Stuur dan een e-mail met ‘ja, wij gaan
voor gezond & lekker’ naar info@smaakhelden.nl. De
Smaakhelden van Cello nemen dan contact op en komen
bij jullie langs om te laten proeven wat ze hebben
ontwikkeld!

SMAAKHELDEN NAAR ZESDE DONK
Op verzoek van de bewoners en begeleiders van woningen De Zesde
Donk (’s-Hertogenbosch) kwam Smaakheld Theo Jacobs op bezoek.
Om te laten zien en proeven hoe lekker en gezond eten kan zijn. Mét
veel groenten.
NIET LEKKER? DÀT DACHT JE MAAR!
Samen met de bewoners werd de maaltijd voorbereid en samen werd
de maaltijd gekookt. Op het menu stond een verse soep, gemaakt
van pure groenten. Geen Chicken Tonight of pastasauzen met veel
suiker erin. Wel zelf gemaakte saus van groenten met een veel hogere
voedingswaarde. Iedereen genoot. Ook de door Smaakhelden ontwikkelde groente-spaghetti werd zeer gewaardeerd.

zonde leefstijl!

De foto’s bij dit artikel werden gemaakt door Tessy Graas, begeleider Zesde Donk én fotografe.
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Ervaringsdeskundigen
In het project ‘Van Mens tot Mens’ geeft
Cello invulling aan het waarmaken van
het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking. Acht

zetten kennis en ervaring
in om anderen te helpen

proeftuinen gingen in 2017 aan de slag
met de thema’s uit het VN-verdrag. In
de proeftuinen is duidelijk geworden
dat gelijkwaardige samenwerking de
sleutel is naar betere zorg. En dat
creatief en nieuwsgierig blijven kijken
naar de talenten, behoeften en unieke
eigenschappen van ieder mens de basis
vormt van goede zorg.
Een verdienste van de proeftuin ‘toegankelijkheid’ is dat zeven cliënten en hun coaches
zijn opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Deze
cursus ‘Samen Sterker’ is gegeven door LFB,
landelijke belangenvereniging voor mensen
met een beperking. In de cursus hebben
cliënten geleerd om hun kennis en ervaring in
te zetten om anderen te helpen. Ervaringsdeskundigen Jessica en Miranda vertellen.

Miranda

Jessica

“Mijn naam is Miranda. Ik ben een van de zeven
ervaringsdeskundigen van Cello. We geven voor
lichting bij Cello en daarbuiten, bijvoorbeeld op
scholen of voor belangrijke
personen. Ik heb me hiervoor
ingeschreven omdat ik het
belangrijk vind dat er mét ons
wordt gepraat, in plaats van
óver ons. En als je dat moei
lijk vindt, probeer het dan op
een andere manier. Wij heb
ben over NIVEA (Niet Invullen
Voor Een Ander) geleerd. En
hoe je jezelf presenteert.”
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“Toen de cursus begon, was
ik erg onzeker. Gaandeweg
merkte ik dat ik steeds meer
durfde zeggen. Ook als iets
me niet aanstaat. Ik sta
steviger in mijn schoenen.
Daardoor kost het me minder
moeite met medebewoners
en begeleiders om mijn
mening te geven en mezelf te
uiten. Dat is goed voor mijn
zelfbeeld. En ook voor Cello!”

“Mijn naam is Jessica. Ook ik ben ervaringsdes
kundige. Vorig jaar zijn we gestart met de cursus
‘Samen Sterker’. In februari 2018 hebben we deze
cursus afgerond. We hebben toen een diploma
gekregen. Als ervaringsdeskundige leggen wij
aan anderen uit hoe wij dingen ervaren. Daardoor
begrijpen zij beter wat goed gaat. En wat beter
kan. We worden gevraagd om mee te denken in
werkgroepen en passen folders aan in gemakke
lijke taal. Ook geven we voorlichting op scholen
en bij de vrijwilligersacademie.”
“Ik vond het zo mooi wat Frank van Beers, de
bestuurder van Cello, zei. Hij zei: “Hoe mooi is
het dat jullie je eigen verhaal vertellen. Dat is
beter dan dat ik het vertel. Want jullie ervaren
tenslotte echt hoe bij Cello gewerkt wordt en hoe
de begeleiding met jullie omgaat. Ik hoop dat
medewerkers en heel veel andere mensen van
jullie ervaringen gebruik maken en ervan leren.”
“Mijn begeleiders en de clustermanager zeiden
laatst: “Jullie schudden ons wakker. Jij gooit
stenen in het water en laat zien dat de stroom
niet één kant op kan gaan, maar ook meerdere
kanten.”

Positief seksualiteit begeleiden

Contact opnemen met het expertiseteam Seksualiteit? Mail naar expertiseteamseksualiteit@cello-zorg.nl

Ieder mens heeft seksuele gevoelens en behoef
ten. Seksualiteit hoort –net als eten en drin
ken- bij de basisbehoeften van het leven. Dat
geldt ook voor mensen met een verstandelijke
beperking. Bij Cello bieden we ondersteuning op
alle levensgebieden, dus ook op het gebied van
seksualiteit.
In het mensbeeld van Cello staat een goed leven
voor de cliënt centraal. In 2017 is de visie op
seksualiteit in lijn gebracht met het mensbeeld.
Ook is er een expertiseteam seksualiteit gevormd.

Opbouw van het expertiseteam
Meldingen op het gebied van seksualiteit waren
er natuurlijk altijd al. Die kwamen terecht bij de
meldingscommissie. Het expertiseteam seksualiteit bestaat uit de meldingscommissie, die
gevormd wordt door gedragskundigen. Daarnaast
bestaat het expertiseteam uit een sociaal-

psychiatrisch verpleegkundige, consulent seksuele
gezondheid en drie praktijkcoaches seksualiteit.
Deze praktijkcoaches zijn vorig jaar geworven. Het
zijn begeleiders die twee dagen geschoold zijn
op hun rol in het expertiseteam. Zij worden op
contractbasis ingezet.

dilemma’s die ze tegenkomen in hun werk. We
vinden het belangrijk dat begeleiders daar open
en professioneel over in gesprek kunnen gaan. En
te adviseren en scholen of specialistische hulp in
te schakelen als dat nodig is.

Wat doet het expertiseteam?

Nadat de visie op seksualiteit in lijn was gebracht
met het mensbeeld, het protocol opnieuw was
geformuleerd en er een toolbox ontwikkeld was
voor begeleiders is er een aftrapbijeenkomst voor
managers geweest. Die was in maart van dit jaar.
Leden van het expertiseteam gaan in duo’s naar
de sectoroverleggen om hun rol te verduidelijken.
Daar halen ze meteen de verhalen en dilemma’s
op die in de organisatie leven. Teams roepen
inmiddels ondersteuning van het expertiseteam in
bij vraagstukken op het gebied van seksualiteit.
En ook krijgt het expertiseteam vragen van
cliënten.

Het expertiseteam stimuleert op een positieve
manier een gezonde seksuele ontwikkeling bij
cliënten. De consulent en de praktijkcoaches
richten zich met name op de gezonde seksuele
vorming. De meldingscommissie richt zich op
het voorkomen van en begeleiden bij grensoverschrijdend gedrag. Seksualiteit in relatie tot een
verstandelijke beperking is een lastig onderwerp.
Begeleiders voelen schroom om hierover in
gesprek te gaan. Vaak werd er pas over gesproken
nadat er een incident was geweest. Het expertiseteam ondersteunt begeleiders bij de vragen en

‘wie ben je?’
‘wat voel je?’

In lijn met het mensbeeld

Cliënt centraal
Het gesprek over seksualiteit is integraal onderdeel van onze zorg. Begeleiders stellen
ook op dit levensgebied de cliënt centraal. Dat betekent dat zij aansluiten op het ontwik
kelingsniveau van de cliënt en inspelen op wat de cliënt wil weten en nodig heeft.
Het expertiseteam streeft ernaar dat begeleiders leren om het gesprek over seksualiteit
op een laagdrempelige manier te voeren. Vragen als ‘ wie ben je’, ‘wat denk je’, ‘wat voel
je’, ‘welke relaties heb je’ en ‘hoe ziet je lichaam eruit’ bieden handvatten om cliënten
zich vrijer te laten voelen om erover te praten. Door in gesprek te zijn, worden cliënten
tegelijkertijd weerbaar gemaakt. Als je jezelf beter kent, kun je ook aangeven wat je
grenzen zijn. Het gesprek over seksualiteit is per cliënt een gesprek op maat.

‘wat denk je?’
‘hoe ziet je lichaam eruit?’
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Cello vandaag

Opnieuw twee Cello

medewerkers naar Zuid-India
Twee fysiotherapeuten van Cello,
Angelique Zomer en Ton van den
Boogaard, waren onlangs in Zuid-India.
In Nirmal, Nalur en Anbagam bezochten
ze huizen waar kinderen met een
(verstandelijke) beperking leven of
dagopvang hebben. Hun voornaamste
doel was kennis en ervaring te delen. In
Nirmal werkten ze intensief samen met
de fysiotherapeut van het kinderhuis en
gaven ze een les Sensorische Informatieverwerking aan stagiairs. Op hun to-do
list stond ook de aanschaf van materiaal
voor de fysiotherapie ruimte en de
nieuwe sensory room. In Nallur bezocht
het duo het Colourful Childrenhuis. Een
project waarmee Cello al jarenlang een
warme band onderhoudt. Angelique was
daar al eens eerder. Ton en zij waren
tevreden over de inrichting van de
fysiotherapie- en sensorische ruimtes.
In het huis in Anbagam draaiden ze een
ochtend mee met het early intervention programma, waarbij ouders actief
betrokken zijn.

De ‘teachers in special needs’ kregen een
les Sensorische Informatieverwerking.
Terug in Nederland, concluderen beide
fysiotherapeuten dat de mix van goede
intenties, voldoende basale materiele
middelen en kennis de juiste is om de
kwaliteit van leven voor de kinderen in
deze huizen te verhogen. Er moet nog
gewerkt worden aan duurzaam contact
om ervaringen en kennis uit te wisselen.
Ton en Angelique hopen daar ook een
aanzet toe te hebben gegeven. Meer
personeel is ook een punt, maar dat ligt
niet in hun invloedssfeer.
Het contact met de kinderen heeft de
grootste indruk gemaakt. Dikwijls zonder
gesproken woorden, maar met gebaren
of met lichaamshouding, mimiek,
expressie.
Ze maakten een reisblog, met prachtige
verhalen en foto’s. Wil je dat lezen?
Laat het even weten aan één van hen:
tvandenboogaard@cello-zorg.nl of
azomer@cello-zorg.nl

De Twee Vieren officieel geopend
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De Twee Vieren, de nieuwe dagbestedingslocatie van Cello
in Haaren, is op 25 mei jongstleden officieel geopend. Aan
het begin van de middag was er een openingshandeling.
Dat moment was speciaal bedoeld voor de cliënten en hun
familie. Daarna was er vrije inloop, zodat ook mensen uit de
buurt een kijkje konden nemen. De cliënten hebben vorig jaar
meegedacht over de naam voor deze nieuwe dagbesteding.
Ze gaven het gebouw unaniem de naam De Twee Vieren. De
naam verwijst naar het huisnummer. Én tegelijkertijd geven de
cliënten ermee aan dat ze vieren dat ze op deze mooie plek
kunnen werken. De Twee Vieren is een eigentijdse interpretatie van een langgevelboerderij. Open, uitnodigend én klimaatneutraal. Deze nieuwbouw vervangt dagcentrum ’t Hopveld.
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Vorig jaar heeft ’n Zomer Vol zoveel positiefs
gebracht, met interessante ontmoetingen en
een groot aanbod aan activiteiten. Daarom
organiseert Cello ook dit jaar weer ’n Zomer
Vol. In de maanden juli en augustus kunnen
cliënten, hun familie en netwerk meedoen aan
allerlei activiteiten, belevenissen en gezellige
ontmoetingen.
In juni hebben we de Zomer Vol krant
verspreid, met daarin een totaaloverzicht van
alles wat er deze zomer in de Cello-regio te
beleven is. Je vindt deze krant ook op de
website van Cello. En ’n Zomer Vol heeft ook
een eigen facebook (@Zomervol).
We vinden het belangrijk dat er in de zomer
extra aandacht is voor activiteiten. En dat
we familie en het netwerk hierbij betrekken.

Z o m e r Vol

Daarnaast is biedt ’n Zomer Vol kansen om
jonge hulpverleners die nog op school zitten in
de zomer kennis te laten maken met werken in
de zorg en met de verschillende doelgroepen
die we bij Cello ondersteunen in het bijzonder.
We bieden een breed programma aan, van
creatief tot muzikaal, van kookactiviteit tot
belevingsgericht. Zo zoeken we aansluiting bij
de wensen en behoeften van cliënten.
Wij zien uit naar een ontmoeting! Een zomerse
groet van alle medewerkers van ’n Zomer Vol…!
P.S. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 september
staat bovendien de tweejaarlijkse SHAMAJO
Fair op de planning, in Rosmalen. Op vrijdag
is de fair geopend van 13.00 - 21.30 uur; op
zaterdag van 11.00 - 17.00 uur.

Het jaarverslag van
Cello: niet ‘tellen’,
wel ‘vertellen’
2017 was voor Cello een mooi jaar
boordevol beweging, lessen en
successen. De verhalen hierover, de
mijlpalen en cijfers bundelen we in het
jaarverslag. Niet op papier, maar digitaal.
Toch is het nog altijd maar een fractie
van alles waar cliënten, hun familie en
netwerk, vrijwilligers en professionals
mee bezig zijn geweest: samen werken
aan een goed leven voor iedere cliënt.
Ben je nieuwsgierig geworden naar de
nieuwe opzet van het jaarverslag?
Kijk dan op:
publicaties.cello-zorg.nl/jaarverslag2017
Je vindt er ook de vastgestelde en
goedgekeurde jaarrekening. En de
reflecties van de ondernemingsraad, raad
van toezicht, centrale cliëntenraad en de
externe visitatie.
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Interessant
Films, apps en
websites
De VraagApp: een online toepassing waar mensen met een beperking
alledaagse vragen stellen aan vrijwilligers. De een heeft een vraag, de ander
heeft de kennis en tijd.
www.vraagapp.nl

Steffie helpt door moeilijke
dingen op een makkelijke
manier uit te leggen.
Bijvoorbeeld reizen met de
OV-chipkaart, hoe je gezonde
keuzes maakt en wat het
ondersteuningsplan is.
www.steffie.nl
Oefenen.nl: Hier vind je een
groot aantal oefenprogramma’s.
Ze helpen je om je goed voor
te bereiden op werk bij een
werkgever en om aan het werk
te blijven. https://oefenen.nl

De Videotrainers van Cello
maakten een filmpje over wat
hun werk kan betekenen voor
de cliënt, begeleider, team en
andere betrokkenen. Scan de
QR-code of ga naar de website
van Cello: www.cello-zorg.nl
en zoek op ‘videotrainer’.
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& win!

De oplossing van de vorige puzzel was “De Regenboog”. Uit de stapel
goede oplossingen werd Samantha Vogels uit Son en Breugel getrokken. Zij
kreeg intussen de Cello-cadeaubon toegestuurd. Deze woordzoeker laat je
naar woorden zoeken die te maken hebben met voeding.

Zoek de woorden. Streep ze weg. Zet de genummerde letters onderin de
balk. Stuur het woord wat dan ontstaat, op naar communicatie@cello-zorg.nl
of naar redactie CelloZien, Postbus 231, 5260 AE Vught. Succes!
vitaminen > 5
mineralen > 8
eiwit > 10
appels > 1
groenten > 9
taptemelk > 3
bessen > 12
kaas
sinaasappels > 4
1

2

3

4

fruit > 6
vezels > 11
yoghurt > 12
wortelen > 7
natrium > 13
calorieën > 2
koolhydraat > 14
volkoren
5
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Bemoeizorg

Boeken

Boek ‘Bemoeipraat’ is een boek voor cliënten. Met dit
boek kunnen cliënten met hun begeleider in gesprek gaan. Het
helpt om samen te praten over bemoeizorg. Het doel is om
bemoeizorg te verminderen. Dat kan door er afspraken
over te maken. Ga naar www.raadopmaat.org, zoek op
BEMOEIZORG IN DE ZORG
Bemoeipraat. Daar kun je het boek gratis downloaden.
VOOR MENSEN MET EEN LICHTE

Colofon CelloZien is een uitgave van Cello. En verschijnt
vier keer per jaar in een oplage van 6.200 stuks.
Contactgegevens redactie communicatie@cello-zorg.nl ,
Postbus 231, 5260 AE Vught
Vormgeving: Het Inventief, Tilburg
Drukwerk: Drukkerij Gianotten, Tilburg
Inpakken en verzenden: Cello Printservice, Vught
www.cello-zorg.nl

Handreiking ‘Bemoeizorg in de zorg voor
mensen met een lichte verstandelijke
beperking’ is geschreven voor begeleiders die
dagelijks zorg en ondersteuning bieden aan cliënten met
een lichte verstandelijke beperking. In die handreiking
worden handvatten geboden om bewust, zorgvuldig
en terughoudend met bemoeizorg om te gaan. Ga naar
www.raadopmaat.org, zoek op Bemoeizorg om deze
brochure gratis te downloaden.

Brenda Frederiks
Vivianne Dörenberg

BEMOEIPR A AT

VERSTANDELIJKE BEPERKING

Een handreiking voor begeleiders die dagelijks
zorg en ondersteuning bieden aan cliënten

OF GOEDE ZORG?

1

Volg ons op
www.facebook.com/Cellozorg
www.twitter.com/Cellozorg

En veel sociale
contacten en
gezelligheid!

Door: Sjoerd Weening

Kleintjes
John zoekt een
meisje

Ken jij het Stille Huisje al?
In januari is het Stille Huisje op de Binckhorst
in gebruik genomen. Het Stille Huisje is
bedoeld voor ontmoetingen van mens tot
mens, zoals bedoeld in het mensbeeld van
Cello. Het is een oase van rust voor iedereen
die bij Cello betrokken is: cliënten, familie,
medewerkers en vrijwilligers.
Het Stille Huisje kan gebruikt worden voor:
• persoonlijke meditatieve of reflectieve
momenten, individueel of in kleine
groepen;
• ontmoetingen van mens tot mens, zoals
bedoeld in ons Cello mensbeeld, het
Kompas;
• kleinschalige ontmoetingen van familie
leden, bewoners en medewerkers;
• kleine begeleide groepsgesprekken, die
goed gedijen in een rustige omgeving;
• spreekuur van de geestelijke verzorging;
• kleine rituelen van rouw en uitzicht;
• intervisies;
• moreel beraad en teamgesprekken;
• individuele rust;
• Mijn Plan ontmoetingen.
Wil je gebruik maken van het Stille Huisje?
Neem dan contact op met Theo Sikking en
Linda Evers via tsikking@cello-zorg.nl of via
levers@cello-zorg.nl

John Bertels is een
knappe man van 59 jaar
die in de Pastoriestraat
in Rosmalen woont. Hij
werkt bij de Printservice
Cello in Vught.
John zoekt een meisje om
verkering mee te hebben; het liefst iemand
met blond haar. Het zou fijn zijn als ze niet te
ver uit de buurt woont en ongeveer dezelfde
leeftijd heeft. Wandelen, tv kijken, dat zijn
bijvoorbeeld dingen die hij graag samen zou
willen doen. John speelt voetbal, is lid van de
spelletjesclub en zingt bij een koor.
Een keer een kop koffie drinken met John, als
eerste kennismaking? Neem dan contact op
met zijn persoonlijk begeleider Thierry Groos,
088-345 25 76 of via de mail
pastoriestraat44-48@cello-zorg.nl.

Frank zoekt een leuke vrouw
Mijn naam is Frank Voets (47) en ik woon in
de Beatrixstraat in Kerkdriel. Ik ben op zoek
naar een leuke vrouw tussen de 36 en 50 jaar
met wie ik leuke dingen
kan gaan doen. Wat voor
leuks? Bioscoop, darten,
af en toe uit eten of uit
gaan naar disco/kroeg,
braderie bezoeken,
weekendje weg of
op vakantie, fietsen,
wandelen in het bos of
met elkaar mee gaan

naar feestjes of verjaardagen.
Ik houd van honden en katten: dus geen
probleem als je die hebt. Leuk juist, een hond
om het bos mee in te gaan! Heb je interesse
en zou je me willen ontmoeten dan stuur
een mailtje naar mijn persoonlijk begeleider
Cindy cvanheeswijk@cello-zorg.nl. Zij kan dan
eventueel een afspraak met je maken. Hopelijk
tot snel, groetjes Frank.

Ali zoekt
gezelligheid
in een
vriendin
Ik ben Ali, 23 jaar
oud en geboren in
Irak. Sinds 2013
woon ik in de
Pastoriestraat in
Rosmalen. Ik ben
een zelfstandige,
romantische man.
Ik ben op zoek naar een leuke vriendin om
mogelijk een relatie mee te krijgen. Mijn vader
is heel belangrijk voor mij, daar ga ik dan ook
elk weekend logeren. Ik werk bij de dienstengroep op de Binckhorst.
Mijn hobby’s zijn: wandelen, pesten
(kaartspel), kletsen, feest, op bezoek bij vader,
PlayStation4 en voetbal. Als het klikt en goed
blijft gaan, wil ik graag dat mijn vriendin komt
logeren en dat we samen uit eten gaan.
Bij interesse kan contact opgenomen worden
met zijn persoonlijk begeleider Thierry Groos.
Hij is te bereiken via T (088) 345 25 76 of per
E-mail op pastoriestraat44-48@cello-zorg.nl.

