WELKOM

“Ik zie jou”: onder dit motto vindt mijn zorg en dienstverlening plaats.
Een goede partner in de zorg en opvang: dat wil ik zijn.
Binnenkort start de zorg- en dienstverlening die ik met jou heb afgesproken. Er is in de afgelopen
periode veel informatie uitgewisseld; vooral over de inhoud van onze ondersteuning en de manier
waarop die wordt aangeboden.
In deze brochure vind je aanvullende informatie. Over de meest uiteenlopende onderwerpen: specifieke
informatie over zaken als klachtenbehandeling, medezeggenschap, ondersteuningsplan of
zorgovereenkomst. En meer algemene informatie over Cello. Helemaal achterin deze informatiemap
vind je een formulier waarop je de belangrijkste contactpersonen en hun gegevens kunt invullen.
In de loop der tijd veranderen deze regelingen soms of komen er nieuwe bij. Op onze website vind je
altijd de recente versie: www.cello-zorg.nl
Ik hoop dat ik je met deze informatie van dienst ben. Als je nog vragen hebt, kun je altijd bellen met
Cliëntenservice (088) 345 11 11. Een mail sturen kan ook: clientenservice@cello-zorg.nl.

Informatiemap voor cliënten
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CELLO CLIËNTENSERVICE

“Wat kan ik voor je doen?”
Cello Cliëntenservice is er voor iedereen die
vragen heeft over of gebruik wil maken van
mijn dienstverlening. Je hebt daarvoor (nog)
geen indicatie of beschikking nodig; ook zijn er
geen kosten aan verbonden.
Voor een antwoord op jouw vragen
Op alle vragen die je hebt over begeleiding of
zorg kan Cello Cliëntenservice je een antwoord
geven. Die vragen kunnen over de meest
uiteenlopende onderwerpen gaan. Zoals:
·
Hoe kom ik in aanmerking voor
ondersteuning door Cello?
·
Wat is een indicatie en hoe kom ik
daaraan?
·
Wat is een Persoonsgebonden Budget en
hoe kan ik dat aanvragen?
·
Wij willen dat ons kind naar een gewone
school gaat. Biedt Cello daarbij
ondersteuning?
·
Mijn dochter heeft ook lichamelijke
beperkingen. Heeft Cello mogelijkheden
voor kinderen met een dergelijke
complexe zorgvraag?
·
Kan onze zoon gebruik maken van de
vakantieopvang van Cello?
·
Moet mijn zus een eigen bijdrage betalen
als zij gaat wonen bij Cello?
·
Kan iemand ons komen helpen bij het
wassen en in bed leggen van onze zoon?
·
Kan mijn kind straks bij Cello een leuke
werkplek krijgen?
·
Mijn broer woont zelfstandig; kan hij van
Cello begeleiding krijgen?
·
Zijn er ook clubs of andere activiteiten
waar hij in zijn vrije tijd naartoe kan?
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·

·

Wij willen samen met andere ouders zelf
zorgen voor een woning voor onze
kinderen; kunnen wij voor de
begeleiding een beroep doen op Cello?
Ik heb een bedrijf en heb werk voor
mensen met een beperking. Zijn er
misschien cliënten van Cello die dat
werk willen doen?

Voor advies of hulp bij de
indicatieaanvraag
De kosten van de zorg worden betaald door de
Wet langdurige zorg. (Wlz). Het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je in
aanmerking komt voor deze zorg. Is dit het
geval, dan krijg je een indicatie. In de indicatie
staat aangegeven op welke zorg je recht hebt en
hoeveel uren zorg je krijgt. Je kunt deze
indicatie zelf aanvragen bij het CIZ. Als je dat
wenst, kunnen MEE of Cello Cliëntenservice je
daarbij ondersteunen.
Voor aanmeldingen
Je kunt zelf contact opnemen met Cello
Cliëntenservice als je gebruik wilt maken van
mijn diensten. Of je kunt meteen bij de
indicatieaanvraag mij als zorgaanbieder
opgeven; dan komt jouw vraag direct bij mij
binnen. Je hoeft dan niets te doen: ik neem
contact met je op.
Voor de juiste zorg op de juiste plaats
In de meeste gevallen is het zo dat, nadat jouw
vraag bij Cello Cliëntenservice is
binnengekomen, je met een van de consulenten
Cliëntenservice in gesprek gaat om te kijken
welke ondersteuning het beste past bij jouw

zorgvraag. En waar die ondersteuning het beste
kan worden gegeven. Vaak is dat direct
duidelijk, maar soms moet daarover nog verder
gesproken worden. Ook is het bijvoorbeeld
mogelijk dat er een oriëntatiebezoek wordt
gebracht aan een woning of dagcentrum. Cello
Cliëntenservice regelt dat dan voor jou en
begeleidt je in dat traject.
Voor ouderinitiatieven
Als je met andere ouders besloten hebt zelf een
woning voor je kind te realiseren, kun je bij ons
terecht voor advies en ondersteuning.
Voor informatie over wettelijke
regelingen en juridische maatregelen
Mensen met een beperking hebben vaak te
maken met specifieke wetgeving en juridische
maatregelen. Ik kan je daarover informeren en
heb de nodige informatiebrochures
beschikbaar.
Voor cliënten die al ondersteund
worden
Ook als je al gebruik maakt van mijn diensten
kun je met vragen bij Cello Cliëntenservice
terecht. Bijvoorbeeld bij een veranderde
zorgvraag of voor informatie over
klachtenafhandeling.
Contactgegevens
Cello Cliëntenservice
De Ring 14, 5261 LM Vught
Postbus 231, 5260 AE Vught
T (088) 345 11 11
E clientenservice@cello-zorg.nl
I www.cello-zorg.nl
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DE ZORGOVEREENKOMST

Wat is een zorgovereenkomst?
In zo’n overeenkomst wordt vastgelegd welke
zorg en dienstverlening geboden wordt (het
zorgarrangement) en onder welke
voorwaarden.
De zorgovereenkomst is gebaseerd op een
model dat is opgesteld door de landelijke
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
Deze modelovereenkomst en de bijbehorende
voorwaarden zijn juridisch getoetst.
Met alle cliënten wordt een individuele
zorgovereenkomst afgesloten.
Waarom een zorgovereenkomst?
In de zorgovereenkomst en de bijbehorende
voorwaarden worden rechten en plichten van
zorgvrager en zorgaanbieder duidelijk
vastgelegd. Dit kan misverstanden voorkomen.
Ook het zorgkantoor vraagt van de
zorgaanbieders dat zij met alle cliënten een
individuele zorgovereenkomst afsluiten.
HIN, ZIN of PGB
Er zijn drie verschillende zorgovereenkomsten:
voor hulp in natura (HIN), zorg in natura (ZIN)
of voor Persoons Gebonden Budget (PGB). Bij
PGB worden ook specifieke afspraken
vastgelegd over de kosten en de betaling van de
zorg. Afspraken over de betaling worden
verder geregeld in de ‘bijzondere
voorwaarden’, die bij de PGB-overeenkomst
hoort.
Aanvullende dienstverlening
Niet alle diensten worden vergoed door de
Wlz.
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Voor cliënten die in een Wlz-voorziening
wonen, heeft de overheid voorgeschreven
welke dienstverlening door de Wlz wordt
betaald en wat de cliënt zelf moet betalen. In de
regeling ‘Wie betaalt wat’ staat een overzicht
wat wel en wat niet binnen de Wlz-regeling
valt. De cliënt kan er voor kiezen om diensten
die niet (meer) worden betaald uit de Wlz, als
aanvullende dienstverlening tegen betaling af te
nemen. Een ander belangrijk hoofdstuk in deze
brochure gaat over het onderwerp
verzekeringen. Deze brochure kun je opvragen
bij Cello Cliëntenservice of downloaden op de
website www.cello-zorg.nl.
Een voorbeeld van betaalde dienstverlening is
het laten verzorgen van de persoonlijke was.
De afspraken over deze aanvullende
dienstverlening worden vastgelegd in een
aanhangsel aan de zorgovereenkomst. De cliënt
krijgt jaarlijks de mogelijkheid om vóór het
komende jaar nieuwe afspraken te maken.
Ondersteuningsplan en
zorgovereenkomst
De zorgovereenkomst is algemeen van
karakter. Er wordt globaal vastgelegd welk
zorgarrangement wordt geboden. In de
zorgovereenkomst zelf wordt niet vastgelegd
waar en hoe de zorg wordt geboden. Dat
gebeurt in het ondersteuningsplan, dat een
uitwerking is van de zorgovereenkomst. In het
ondersteuningsplan wordt afgesproken hoe,
door wie en hoeveel begeleiding wordt
geboden, op welke plaats en welke momenten.
Het ondersteuningsplan komt in overleg met de
cliënt en vertegenwoordigers tot stand en zij

dienen in te stemmen met de uitvoering. Door
de zorgovereenkomst meer algemeen te
houden, wordt voorkomen dat bij elke
aanpassing van de zorg een nieuwe
overeenkomst moet worden afgesloten. Dat zou
veel extra administratieve rompslomp
betekenen.
Wanneer een nieuwe overeenkomst?
Met alle cliënten wordt een zorgovereenkomst
afgesloten. Als het zorgarrangement echt
verandert, dus als er onderdelen bijkomen of
afgaan, dan wordt er een nieuwe overeenkomst
afgesloten. Ook bij zorgovereenkomsten die
voor bepaalde tijd zijn afgesloten, moet na
afloop een nieuwe overeenkomst komen.
Voor bepaalde of onbepaalde tijd?
De zorgovereenkomst kan voor bepaalde tijd of
voor onbepaalde tijd worden afgesloten. Dit
hangt af van de gevraagde zorg.
Als de zorg die de cliënt vraagt in principe
voor onbepaalde tijd is, zal ook een
overeenkomst voor onbepaalde tijd worden
afgesloten.
·
Als de indicatie of beschikking wel voor
een bepaalde periode is afgegeven, moet
deze op tijd worden verlengd, maar kan
de overeenkomst doorlopen.
·
Wanneer de gevraagde zorg én de
indicatie voor bepaalde tijd bedoeld zijn,
wordt ook een overeenkomst voor
bepaalde tijd afgesloten.
Wie krijgt een zorgovereenkomst?
Alle cliënten die gebruik maken van de zorg en
dienstverlening van Cello, krijgen een
zorgovereenkomst.

Wie tekent?
Voor de meeste cliënten zal de
zorgovereenkomst worden ondertekend door de
ouders (bij cliënten die jonger zijn dan 18 jaar)
of door de wettelijk vertegenwoordiger.
Wanneer er geen sprake is van een wettelijk
vertegenwoordiger gebeurt dit vaak door een
belangenbehartiger die namens de cliënt
optreedt. Een klein deel van de cliënten dat
voldoende handelingsbekwaam is, tekent de
overeenkomst zelf.
Werkwijze
Als er overeenstemming is bereikt over het
zorgarrangement, wordt door de cliëntenadministratie een contract opgemaakt. De cliënt
of degene die de overeenkomst namens de
cliënt tekent, krijgt de overeenkomst in
tweevoud thuisgestuurd. Na ondertekening van
beide overeenkomsten wordt er één exemplaar
in de bijgevoegde antwoordenvelop
teruggestuurd. Het tweede exemplaar is
bedoeld voor de eigen administratie.
Vragen / informatie
·

·

·

voor vragen over de inhoud
de manager zorg- en dienstverlening met
wie je contact hebt of Cello
Cliëntenservice.
Bel of mail: (088) 345 11 11
clientenservice@cello-zorg.nl
voor vragen over de administratieve
afhandeling: Cello Cliëntenservice.
Bel of mail: (088) 345 11 11
clientenservice@cello-zorg.nl
voor vragen over betaling
Cello, afdeling debiteuren, Jet Jansen.
Bel of mail: (088) 345 11 62
jjansen@cello-zorg.nl
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Veel gestelde vragen over de
zorgovereenkomst
Mijn indicatie of beschikking verloopt
binnenkort. Ik heb inmiddels een nieuwe
aangevraagd. Krijg ik nu ook een nieuwe
zorgovereenkomst?
Nee, als er geen wijziging plaatsvindt in jouw
zorgarrangement (soort zorg die je ontvangt)
krijg je geen nieuwe zorgovereenkomst.
Ik heb een verandering van financiering
aangevraagd bij het zorgkantoor (of de
gemeente). Krijg ik nu een nieuwe
zorgovereenkomst?
Zodra je dit aanvraagt bij het zorgkantoor of
gemeente, moet je dit melden aan de manager
zorg- en dienstverlening. Je ontvangt dan een
nieuwe zorgovereenkomst.
De plaats waar ik de zorg van Cello ontvang,
wijzigt binnenkort i.v.m. een overplaatsing of
anderszins. Krijg ik nu ook een nieuwe
zorgovereenkomst?
Nee, als jouw zorgarrangement hetzelfde blijft,
ontvang je geen nieuwe overeenkomst. In de
zorgovereenkomst is de plaats waar de zorg
geleverd wordt niet opgenomen.
Binnenkort verandert de hoeveelheid zorg die
ik ontvang. B.v. van 4 naar 8 dagdelen
dagbesteding per week of van 4 naar 6 uren
woonbegeleiding per week. Krijg ik nu een
nieuwe zorgovereenkomst?
Bij hulp in natura (HIN): Nee. Als de
uitbreiding past binnen de afgegeven indicatie
ontvang je geen nieuwe overeenkomst. De
hoeveelheid zorg is niet opgenomen in de
zorgovereenkomst. Daarover worden in het
ondersteuningsplan afspraken gemaakt.
Bij PGB: ja, je krijgt een nieuwe
overeenkomst.
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Ben ik verplicht deze zorgovereenkomst te
ondertekenen?
Het zorgkantoor wil dat Cello met iedere cliënt
een zorgovereenkomst afsluit. De overeenkomst is een individuele, schriftelijke afspraak
over de zorg- en dienstverlening tussen jou en
Cello.
De ondertekende zorgovereenkomst PGB is de
basis voor de maandelijkse rekening en dient
altijd ondertekend te worden.
Als je redenen hebt om de zorgovereenkomst
niet te ondertekenen, dan dien je Cello hierover
schriftelijk te informeren.

Pagina 9

HET ONDERSTEUNINGSPLAN

Alle onderdelen van Cello werken met het
ondersteuningsplan. Daarin worden afspraken
over zorg- en ondersteuning op hoofdlijnen op
dezelfde wijze vastgelegd. Daardoor spreken
we overal dezelfde taal als er afspraken
gemaakt worden over de dienstverlening. Als
de cliënt verhuist kan diens plan meeverhuizen.
Ook hoeven medewerkers die binnen een ander
onderdeel van Cello gaan werken zich niet
opnieuw in de methodiek in te werken.
Het ondersteuningsplan brengt de vraag van de
cliënt en degene die zijn belangen behartigt
samen met mijn professionele ondersteuning.
Het ondersteuningsplan is het resultaat van de
dialoog tussen zorgvrager en zorgaanbieder.
Er zijn twee vormen
·
een versie voor kinderen
·
een versie voor (jong)volwassenen.
Beide versies vertonen veel overeenkomsten,
maar de aparte variant voor kinderen heeft de
opvoedkundige insteek, de specifiek op
kinderen gerichte instrumenten en het
intensievere samenspel met de ouders. Voor
cliënten die slechts beperkt gebruik maken van
de dienstverlening of een lichte vorm van
ondersteuning krijgen, worden verkorte versies
van het ondersteuningsplan gebruikt.
Uitgangspunten
a. Samen met de cliënt
Kern van de werkwijze is dat het
ondersteuningsplan in samenspraak met de
cliënt en diens vertegenwoordiger(s)
tot stand komt. De inbreng van ouders /
vertegenwoordigers bij de bespreking van het
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individuele plan is bij alle onderdelen van
Cello een vanzelfsprekendheid.
b. Eén cliënt – één plan
Er is gekozen voor één samenhangend
ondersteuningsplan per cliënt, ook al maakt een
cliënt gebruik van meerdere onderdelen van
mijn aanbod. Er worden gezamenlijk afspraken
gemaakt over de hoofdlijnen van het
ondersteuningsplan. Alle betrokkenen dienen
vanuit hetzelfde toekomstperspectief te werken.
Binnen dit samenhangende plan is wel sprake
van eigen uitwerkingen voor de verschillende
onderdelen, zoals wonen, dagbesteding,
kortverblijfopvang en behandeling. Een
gezamenlijke planprocedure voorkomt dubbel
werk voor cliënt, vertegenwoordigers en
begeleiders.
c. Waarom een ondersteuningsplan?
Er zijn veel argumenten; de belangrijkste noem
ik hieronder.
· Met het ondersteuningsplan kun je
planmatig het zorgaanbod laten aansluiten
bij de individuele vragen van de cliënt. Het
begint bij een goede beeldvorming van de
persoon met diens mogelijkheden en
beperkingen, diens ondersteuningsvragen
en wensen met betrekking tot de toekomst.
Het mondt uit in duidelijke afspraken over
de door mij geboden zorg en
dienstverlening.
· Het ondersteuningsplan geeft -binnen de
grenzen van de indicatie - inhoud aan de
zorg- en dienstverleningsovereenkomst die
met elke cliënt wordt afgesloten.
· Het ondersteuningsplan is een belangrijk

aanknopingspunt om de kwaliteit van de
individuele zorg- en dienstverlening te
kunnen toetsen. Het biedt de mogelijkheid
om verantwoording af te leggen aan de
cliënt, de vertegenwoordigers, collegahulpverleners, de zorgverzekeraar en de
inspectie.
Het ondersteuningsplan is de leidraad voor het
dagelijks handelen voor iedereen die betrokken
is bij de zorg en dienstverlening aan de
betreffende persoon. Het is dus geen stuk om te
bewaren in de kast of het cliëntdossier, maar
het is een hulpmiddel voor dagelijks gebruik.
Het is praktisch van opzet en direct beschikbaar
voor degenen die met de cliënt werken.
Het opstellen van het ondersteuningsplan is
geen eenmalige zaak. De afspraken worden
waar nodig bijgesteld op basis van ervaringen
en nieuwe inzichten. Eén keer per jaar of
zoveel vaker als nodig is, wordt het plan
geëvalueerd met de cliënt en/of diens
vertegenwoordigers en waar nodig bijgesteld.

Zij hebben hun inbreng bij de totstandkoming
van het ondersteuningsplan en zij dienen in te
stemmen met de uitvoering van de afspraken
uit het plan.
Zorgvrager belangrijke anderen
Vaak zijn er andere personen uit de omgeving
van de cliënt die een belangrijke rol vervullen
in diens leven. Mensen uit het eigen netwerk
van de cliënt nemen vaak de verantwoordelijkheid voor wezenlijke delen van de ondersteuning aan de cliënt. Niet alle vragen en
wensen van de cliënt kunnen binnen de Wlz
zorg worden gerealiseerd. Professionele zorg is
aanvullend op de ondersteuning die door het
eigen netwerk van de cliënt wordt geboden. In
het ondersteuningsplan worden ook afspraken
gemaakt over deze taakverdeling.

Rolverdeling: wie doet wat?

Zorgvrager zorgconsulent
De cliënt en diens vertegenwoordigers kunnen
desgewenst een beroep doen op de zorgconsulent van MEE voor hulpvraagverduidelijking en voor advies. Voor ondersteuning bij
het aanvragen van een (her)indicatie kan ook
Cello Cliëntenservice worden ingeschakeld.

Zorgvrager
cliënt
De cliënten vervullen de hoofdrol. Het gaat om
hun leven, hun wensen en dromen voor de
toekomst. De ondersteuning, begeleiding,
verzorging is op hen gericht. Zij vormen de
bestaansgrond van de hele organisatie. Zij
worden zoveel mogelijk direct betrokken bij de
voorbereiding en uitwerking van het
ondersteuningsplan.

Cello
persoonlijk begeleider
De persoonlijk begeleider heeft een belangrijke
taak bij het opstellen en het uitvoeren van het
ondersteuningsplan. De persoonlijk begeleider
is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en de
vertegenwoordigers en bewaakt de uitvoering
van de afspraken uit het ondersteuningsplan.
Dit geldt zowel binnen wonen als
dagbesteding.

Zorgvrager
vertegenwoordigers
De ouders of andere (wettelijk) vertegenwoordigers zijn als directe belangenbehartigers
van de cliënt belangrijke gesprekspartners.
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Cello
coördinerend begeleider
De coördinerend begeleider coördineert het proces
van het opstellen van het ondersteuningsplan.
Wanneer een cliënt zowel wonen als dagbesteding
heeft, dan ligt de coördinatie van het gezamenlijke
traject bij wonen. De coördinerend begeleider
coacht de persoonlijk begeleiders bij het opstellen
van het ondersteuningsplan en coördineert de uitvoering van de verschillende ondersteuningsplannen binnen het team.
Cello
(assistent) begeleiders
Alle begeleiders en andere medewerkers die betrokken zijn bij de ondersteuning van de cliënt leveren hun bijdrage aan de uitvoering van het ondersteuningsplan. Zij moeten daarom op de hoogte
zijn van de belangrijke afspraken. Zij hebben toegang tot de individuele map met de benodigde informatie.
Cello
manager zorg- en dienstverlening
De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en
uitvoeren van het ondersteuningsplan ligt bij de
managers zorg- en dienstverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor de planning, het werkproces en
voor de inhoud van het plan. Als er meerdere clusters een rol spelen bij de ondersteuning van een
cliënt, neemt één van de managers zorg- en dienstverlening het voortouw bij het organiseren van de
planbespreking. In de regel zal dit de manager van
wonen zijn. Een goede onderlinge afstemming is
van groot belang om heldere, gezamenlijke afspraken te kunnen maken. Bij de uitvoering van het
ondersteuningsplan is elke manager zorg- en
dienstverlening verantwoordelijk voor het eigen
deel.
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Cello

gedragskundige, therapeut,
arts en andere deskundigen
De medewerkers van de dienst Inhoudelijk Ondersteuning en Expertise (DIO/E) geven adviezen bij
het opstellen van het ondersteuningsplan. Zij leveren waar nodig een bijdrage aan de beeldvorming
door het verrichten van onderzoek of door het aanreiken van instrumenten aan de persoonlijk begeleiders. Bij een deel van de cliënten zijn zij zelf
betrokken bij de behandeling van cliënten en voeren zij dus onderdelen van het ondersteuningsplan
uit.

CLIËNTDOSSIER EN PRIVACY

Om goede zorg te kunnen verlenen heb ik
persoonlijke informatie over je nodig.
Er wordt een cliëntdossier opgebouwd om de
kwaliteit en continuïteit van zorg en
dienstverlening te waarborgen.
Bij het vastleggen en bewaren van jouw
persoonsgegevens is Cello gehouden aan de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Daarnaast worden ook in de Wet op de
Geneeskundige Behandel Overeenkomst
(WGBO) richtlijnen gegeven over
dossiervorming en dossieropbouw binnen de
zorg.
Voor alle medewerkers van Cello geldt een
geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle
persoonlijke informatie waarover ze vanwege
hun functie kunnen beschikken.

Cliëntdossier, richtlijnen voor beheer
Daarin staan meer specifieke richtlijnen voor
een zorgvuldig beheer van de cliëntdossiers.
Deze dossierrichtlijnen bevatten de meer
concrete afspraken en gedragsregels rondom
dossiervorming. Namelijk
·
opbouw en samenstelling van de
cliëntdossiers
·
toegang en verstrekking van gegevens
·
bewaring
·
rechten van cliënten /
vertegenwoordigers ten aanzien van de
dossiervorming (zoals recht op inzage,
aanvulling / correctie).
Beide documenten kunnen worden opgevraagd
bij Cello Cliëntenservice of worden
gedownload op de website van Cello:
www.cello-zorg.nl

Jouw cliëntdossier bestaat voor een groot deel
uit digitaal vastgelegde gegevens en
documenten. De toegang tot dit digitale
cliëntdossier is door middel van autorisaties
geregeld: alleen mensen die informatie nodig
hebben voor jouw zorg en begeleiding krijgen
die te zien.
Cello heeft de (wettelijke) voorschriften voor
een zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
vastgelegd in twee documenten.
Privacyreglement Cello
Daarin staan algemene voorschriften voor
bewaring en gebruik van alle vormen van
persoonsregistraties.
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MEEDENKEN, MEEPRATEN EN MEEBESLISSEN

Wettelijke vertegenwoordigers kunnen door
medezeggenschap invloed uitoefenen op de
leef- en werkomgeving van cliënten.
Voor een nog betere dienstverlening
Met deze informatie en adviezen kan ik de
dienstverlening nog beter afstemmen. De Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is
hiervoor de wettelijke basis. Cello stimuleert
de medezeggenschap van cliënten en de
(wettelijk) vertegenwoordigers continue en
zorgt voor voldoende faciliteiten om een goede
invulling op alle niveaus mogelijk te maken.
Zeggenschap / medezeggenschap
·
De afspraken over de individuele zorg en
dienstverlening komen in overleg met de
cliënt en de (wettelijk)
vertegenwoordiger tot stand en worden
vastgelegd in het ondersteuningsplan. In
het plangesprek met de cliënt en zijn
vertegenwoordigers worden die
afspraken geëvalueerd en worden de
individuele wensen, aandachtspunten en
doelen besproken. De afspraken voor de
komende periode worden vastgelegd in
‘Mijn Plan’ .
·
In woningen en werkgroepen is er (waar
mogelijk) huiskamer- of werkoverleg.
·
De wettelijke, collectieve medezeggenschap krijgt vorm door lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad.

Lokale cliëntenraden
Er zijn drie varianten van de invulling van een
lokale cliëntenraad die verband houden met de
eigen wensen en mogelijkheden van de
cliënten:
·
een raad van alleen cliënten
·
een deelraad cliënten en een deelraad
vertegenwoordigers
·
een raad van alleen vertegenwoordigers.
Per cluster kan de vorm gekozen worden. Dat
hangt af van de manier waarop een cluster is
opgebouwd. Als er in een cluster bijvoorbeeld
sprake is van verschillende doelgroepen, of als
de onderdelen van een cluster erg ver uit elkaar
liggen, kan er gekozen worden voor meerdere
raden. Maar het kan ook zijn dat er meerdere
clusters zijn op een locatie die een gezamenlijk
belang hebben vanwege de zorgvragen van de
cliënten. Dan kan er gekozen worden voor één
raad voor deze clusters.
De lokale cliëntenraad bespreekt onderwerpen
die te maken hebben met het cluster en geeft
advies aan de manager zorg- en
dienstverlening.
Een coach ondersteunt de (deel)raad cliënten.
Deze zorgt ervoor dat de raad zijn werk goed
kan doen door voorbereidend en ondersteunend
werk. De coach is deskundig en voldoende
onafhankelijk en stimuleert de cliënten mee te
denken, mee te praten en mee te beslissen.
De deelraden vergaderen meestal afzonderlijk.
De voorzitters van de deelraden bespreken met
elkaar welke deelraad welk onderwerp
bespreekt met de manager zorg- en
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dienstverlening.
Centrale cliëntenraad
Voor heel Cello is er de centrale cliëntenraad.
Daarin zitten vertegenwoordigers vanuit alle
sectoren van Cello (wonen, specialistische
zorg, jeugd, dagbesteding & welzijn). Als er
een raadslid weggaat, kunnen alle (wettelijk)
vertegenwoordigers zich kandidaat stellen of
worden voorgedragen. De centrale cliëntenraad
bespreekt onderwerpen die voor heel Cello
gelden en geeft advies aan de bestuurder.
Adviesgroep
Als er onderwerpen zijn die meer clusters
aangaan binnen een van de sectoren, wordt het
adviesrecht neergelegd bij een tijdelijke
adviesgroep. Die wordt samengesteld door of
uit de betrokken lokale cliëntenraden. Een
sectormanager is dan het aanspreekpunt en
bevoegd tot het nemen van besluiten.
Communicatie
De leden van de centrale cliëntenraad zorgen
voor de communicatie door het sturen van een
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn ook te
vinden op de website van Cello. Voor vragen
vanuit de deelraden heeft de centrale
cliëntenraad een eigen mailadres:
ccr@cello-zorg.nl
Voor belangrijke onderwerpen worden
bijeenkomsten georganiseerd.
Meer informatie?
Meer informatie over “medezeggenschap
cliënten” kun je krijgen van Liesbeth Koning,
E lkoning@cello-zorg.nl.
Postbus 231, 5260 AE Vught
www.cello-zorg.nl
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KLACHTENREGELING

Het kan gebeuren dat er onvrede of een
verschil van mening ontstaat over de geboden
zorg. Het is belangrijk dat je eventuele klachten
zo spoedig mogelijk meldt, zodat ik kan
werken aan een oplossing. Hieronder volgt een
uitleg waar je met een klacht terecht kunt en
hoe deze wordt afgehandeld.
Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van onvrede of een
bezwaar over de zorg- en dienstverlening die
door Cello, of door personen die voor Cello
werken, aan een cliënt wordt geboden. De
klacht kan gaan over de begeleiding,
verzorging, behandeling, verpleging of
bejegening van de cliënt of over diens woonen werksituatie.
Wat betekent een klacht?
Een klacht is voor mij een belangrijk signaal
dat er iets niet naar wens is verlopen. Dit
signaal wordt altijd serieus genomen.
Het komt voor dat een klacht een aanzet is tot
verbetering van de kwaliteit van de geboden
zorg. Ik hoop uiteraard dat ik dergelijke
signalen van onvrede eerder zie, zodat het niet
tot behandeling bij de klachtencommissie hoeft
te komen.
Wie kunnen er een klacht indienen?
Een klacht kan worden ingediend door de
cliënt zelf. Indien hij zelf niet in staat is een
klacht in te dienen, kan zijn vertegenwoordiger
dit doen, zoals zijn ouder(s), curator, mentor,
broer of zus.

Ook een persoon die optreedt als
zaakwaarnemer voor de cliënt kan een klacht
indienen. Als de cliënt is overleden kan een
nabestaande een klacht indienen.
Waar kan je met een klacht terecht?
Er verschillende mogelijkheden om een klacht
voor te leggen:
· ter plaatse bespreken met de direct betrokken
medewerkers of leidinggevende(n);
· een beroep doen op een van de
cliëntvertrouwenspersonen van Cello voor
advies of bemiddeling;
· de klacht voorleggen aan de klachtencommissie.
Ter plaatse oplossen
Bij voorkeur wordt de klacht besproken en
opgelost op de plaats waar deze is ontstaan.
Belangrijk is om niet met onvrede te blijven
rondlopen, maar deze te bespreken met de
direct betrokken medewerkers om te proberen
in overleg tot een oplossing te komen.
Eventueel kan het nodig of wenselijk zijn om
de leidinggevende (manager zorg- en
dienstverlening) van de betrokken medewerker
hierbij te betrekken. Zonodig kan de
sectormanager worden gevraagd een bijdrage te
leveren om het probleem op te lossen.
Inschakelen cliëntvertrouwenspersoon voor
advies of bemiddeling
Als het niet lukt om de klacht met de direct
betrokkenen op te lossen of als je het moeilijk
vindt om de klacht bespreekbaar te maken, kan
je een beroep doen op de
cliëntvertrouwenspersoon van Cello. Deze
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medewerker is niet verbonden aan een afdeling
waar zorg wordt verleend en stelt zich
onpartijdig op. Zij heeft tot taak om de klager
advies en ondersteuning te geven bij verdere
stappen. Zij kan aanbieden om te bemiddelen
bij het zoeken naar een oplossing.
Ans de Bijl
T
E
Postadres:
Bezoekadres:

(088) 345 11 26
adebijl@cello-zorg.nl
Postbus 231, 5260 AE Vught
De Ring 14, 5061 LM Vught

Klacht indienen bij de klachtencommissie
Wanneer de klacht door overleg of
bemiddeling niet kan worden weggenomen,
kan je de klacht voorleggen aan de
klachtencommissie. Je kunt er echter ook voor
kiezen om de klacht direct bij deze
klachtencommissie in te dienen. De
klachtencommissie is ingesteld op basis van de
Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. De
taken en samenstelling van de commissie zijn
geregeld in de klachtenregeling van Cello.
Voor een aantal specifieke klachten geldt een
afwijkende procedure. Dit betreft bepaalde
klachten van cliënten die op grond van de Wet
BOPZ bij Cello verblijven (de tekst hieronder).
Deze klachten worden door dezelfde klachtencommissie behandeld.
De cliënt is opgenomen via een
rechtsmaatregel Het is mogelijk dat deze
cliënt, dan wel zijn vertegenwoordiger, een
specifieke klacht heeft over de behandeling. In
de Wet BOPZ is een speciale procedure van
klachtenbehandeling opgenomen indien de
klacht betrekking heeft op de volgende vijf
onderwerpen:
1.
de bepaling door Cello dat de bewoner
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niet in staat is om zijn wil te bepalen;
2.
het toepassen van dwangbehandeling;
3.
het toepassen van dwang in het kader
van middelen of maatregelen;
4.
het toepassen van vrijheidsbeperkingen;
5.
het niet toepassen van een
overeengekomen zorgplan.
Over deze vijf onderwerpen kan een klacht
worden ingediend bij de klachtencommissie.
Als de klachtencommissie een uitspraak doet
waarmee je het niet eens bent, is het mogelijk
om in beroep te gaan bij de gewone rechter.
Het beroep kan echter uitsluitend in geval van
een uitspraak inzake deze vijf onderwerpen
genoemd in de Wet BOPZ. Deze mogelijkheid
om in beroep te gaan is er dus niet na de
behandeling van de andere klachten door de
klachtencommissie. In de klachtenregeling kun
je lezen hoe deze procedure precies verloopt.

Taak en samenstelling van de
klachtencommissie
De klachtencommissie beoordeelt de
gegrondheid van een ingediende klacht en geeft
zonodig een advies aan de Raad van Bestuur
over de maatregelen die genomen kunnen
worden. Uitgangspunt bij de samenstelling van
de commissie is, dat zij haar werkzaamheden
zorgvuldig en met de vereiste onpartijdigheid
verricht.
De klachtencommissie bestaat uit vijf leden.
De voorzitter heeft een onafhankelijke positie
en is niet verbonden aan Cello. Een lid is
voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad.
De overige drie leden zijn in dienst van Cello.
Aan de commissie wordt een secretaris
toegevoegd. Voor alle leden van de commissie
zijn er plaatsvervangers aangesteld. Wanneer
een commissielid zelf betrokken is bij de
klacht, wordt diegene vanzelfsprekend
vervangen door het plaatsvervangende lid.
Hoe dien je een klacht in?
Een klacht moet schriftelijk bij de secretaris
van de klachtencommissie worden ingediend.
De brief moet in elk geval de volgende
gegevens bevatten:
·
de vermelding “klacht”;
·
naam, voorletters, adres, postcode,
woonplaats en telefoonnummer van de
indiener en zijn relatie tot de cliënt;
·
wie de klager is (naam cliënt);
·
datum waarop de klacht is ontstaan;
·
de inhoud van de klacht: waar is klager
het niet mee eens; een toelichting daarop;
·
eventuele opmerkingen;
·
naam van de aan te klagen medewerker(s);
·
eventuele namen van andere betrokkenen
en getuigen;

·

ondertekening, plaats en datum;

Bij het op papier zetten van je klacht kun je je
eventueel laten bijstaan door de cliëntvertrouwenspersoon.
In behandeling nemen van de klacht
Als jouw klacht binnenkomt, bekijkt de
secretaris van de klachtencommissie of de
benodigde gegevens aanwezig zijn. Zonodig
vraagt de secretaris je de klacht nader toe te
lichten. De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt vervolgens alle klachten
op ontvankelijkheid.
Niet-ontvankelijk
Over bepaalde zaken kun je bij de
klachtencommissie geen klacht indienen. Zo
kun je bijvoorbeeld geen klacht indienen over
mensen die niet in dienst zijn bij Cello. De
klachtencommissie behandelt geen anonieme
klachten en ook geen klachten die al een keer
aan de klachtencommissie zijn voorgelegd en
waarbij sindsdien geen nieuwe feiten bekend
zijn geworden.
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Als jouw klacht niet door de
klachtencommissie kan worden behandeld, dan
ontvang je hierover zo spoedig mogelijk
(uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van
de klacht) bericht met opgaaf van de reden.

Wil je informatie of je jouw klacht ook zou
kunnen voorleggen aan andere instanties, dan
kun je terecht bij het IKG. Wij stellen het op
prijs als je me op de hoogte wilt stellen als je
bij een andere instantie een procedure start.

De secretaris verwijst je, als daar aanleiding
voor is, naar de juiste instantie. Voor
informatie over het indienen van een klacht kun
je ook terecht Zorgbelang, afdeling Informatie
en Klachtenopvang.

Schadevergoeding
De klachtencommissie geeft geen oordeel over
aansprakelijkheid en een eventuele vergoeding
van de schade. Het verkrijgen van een
schadevergoeding kan alleen via een procedure
bij de civiele (gewone) rechter.

De verdere procedure
Nadat de klacht is ingediend, ontvang je van de
secretaris van de klachtencommissie binnen
een week een bevestiging van ontvangst van de
klacht. In het onderzoek door de
klachtencommissie krijgen de klager en de
aangeklaagde altijd gelegenheid mondeling of
schriftelijk te reageren. Zowel klager als
aangeklaagde kunnen zich bij laten staan door
een zelf gekozen persoon. Zonodig kan de
klachtencommissie deskundigen – van binnen
of van buiten Cello – raadplegen.
De klachtencommissie doet na het onderzoek
een uitspraak over de gegrondheid van jouw
klacht. Daarbij vermeldt de klachtencommissie
ook waarom zij tot deze uitspraak is gekomen.
Je ontvangt de uitspraak van de commissie
schriftelijk. De klachtencommissie kan op
grond van haar onderzoek een advies geven aan
de Raad van Bestuur. Een maand na de
uitspraak van de commissie ontvang je
bovendien een brief van de Raad van Bestuur
waarin staat of er maatregelen worden
getroffen en zo ja, welke. Hiermee is de
klachtenprocedure tot een einde gekomen, ook
als je het niet eens zou zijn met de uitspraak
van de klachtencommissie.
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Rechtshulp en kosten
Het indienen van een klacht en de verdere
afhandeling van jouw klacht door de
klachtencommissie van Cello is kosteloos. Als
je echter de hulp van een advocaat of een
andere deskundige inroept, komen de kosten
daarvan voor jouw rekening.
Adressen
· Klachtencommissie Cello
Je schriftelijke klacht kun je sturen naar:
Klachtencommissie Cello,
t.a.v. de secretaris
Postbus 231, 5260 AE Vught
De volledige klachtenregeling ligt ter
inzage bij de secretaris van de
klachtencommissie. Als je dat wilt, kun je
van deze regeling een kopie krijgen.
· Zorgbelang
Voor meer informatie kun je ook terecht
bij: Zorgbelang, afdeling Informatie en
Klachtenopvang.
T: 0900 - 243 70 70 (€ 0,10 per minuut) of
op de website
www.zorgbelang.nederland.nl
(Aan deze informatie kunnen geen rechten
worden ontleend.)

HUISAFSPRAKEN

Alle Cello-locaties kennen huisafspraken.
Die worden gemaakt om een leefbare woon-,
dagbestedings- en werkomgeving te scheppen.
En om een ordelijk verloop van de dagelijkse
gang van zaken in de woning of locatie te
regelen.
Huisafspraken worden opgesteld door cliënten,
vertegenwoordigers en medewerkers samen en
worden regelmatig geëvalueerd. Iedereen kan
aangeven op welke wijze men met elkaar wil
leven en werken.
Huisafspraken worden voor elke woning of
locatie afzonderlijk opgesteld en kunnen dus
per locatie verschillen. Dit sluit aan bij de zeer
uiteenlopende ondersteuningsvragen die
cliënten op de verschillende locaties hebben.
Huisafspraken bieden houvast en zekerheid ten
aanzien van wat je van elkaar kan verwachten.
Huisafspraken zijn een gezamenlijke
schriftelijke vastlegging van waarden en
normen.
Onderwerpen
Over de volgende onderwerpen kunnen
huisafspraken worden gemaakt:
·
slaap en rusttijden (geluidsoverlast)
·
etenstijden
·
post
·
bezoektijden
·
privébezittingen en privacy
·
roken (*)
·
alcoholgebruik (*)
·
drugs en andere verdovende middelen (*)
·
fotograferen, video, film

·
·

handelen en lenen
overige thema’s, zoals:
·
gebruik van gemeenschappelijke
apparatuur (zoals radio en tv)
·
Huisdieren
·
Wasgoed
·
schoonmaken

(*) hiervoor gelden de algemene wettelijke
kaders
Onderwerpen die niet voorkomen in de
huisafspraken
Daarnaast zijn er een heleboel belangrijke
individuele thema’s waarover afspraken
moeten worden gemaakt. Deze afspraken
worden echter niet in de huisafspraken
vastgelegd, maar in het ondersteuningsplan van
de cliënt. Hierbij valt onder andere te denken
aan regels en afspraken over gedrag en
taalgebruik, persoonlijke verzorging, kleding,
medicijngebruik, seksualiteit, gevaarlijke
voorwerpen en medicijngebruik.
De onderwerpen waarover wel of geen huisafspraken gemaakt kunnen worden, zijn niet
volledig van elkaar te scheiden. Bij het
opstellen van huisafspraken dient steeds de
zorgvuldige afweging gemaakt te worden of
individuele belangen niet (teveel) geschaad
worden als er een huisafspraak over gemaakt
wordt. Andersom moet een individueel
begeleidingsprobleem niet te snel leiden tot het
opstellen van een algemene huisafspraak.
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Procedure
Ten aanzien van het opstellen van
huisafspraken geldt de volgende procedure:
·
voor iedere woning/locatie waarover
Cello het beheer heeft (dus: waarvan
Cello eigenaar of huurder is), worden
huisafspraken opgesteld;
·
Huisafspraken zijn van toepassing op alle
cliënten binnen de desbetreffende
woning of locatie;
·
individuele afspraken met cliënten
worden vermeld in het
ondersteuningsplan en worden nooit
opgenomen in de huisafspraken;
·
er dienen niet méér regels of afspraken te
worden opgesteld dan noodzakelijk is
voor een ordelijke gang van zaken;
·
dit betekent dat in de huisafspraken
alleen díe onderwerpen worden
opgenomen die binnen de desbetreffende
woning of locatie van toepassing zijn;
·
de huisafspraken worden schriftelijk
vastgelegd, aan de hand van een vast
format. Per afspraak wordt in een
toelichting vermeld om welke reden de
afspraak is gemaakt;
·
huisafspraken worden niet centraal
geregistreerd;
·
de sectormanager is verantwoordelijk
voor de aanwezigheid van actuele
huisafspraken in elke woning/locatie van
zijn sector;
·
de manager zorg- en dienstverlening is
verantwoordelijk voor het opstellen van
de huisafspraken, in overleg met de
cliënten, hun vertegenwoordigers, het
team en de gedragskundige van de
woning/locatie;
·
huisafspraken worden voor
(zwaarwegend) advies voorgelegd aan de
cliëntenraad van het cluster;
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·
·

·

·

huisafspraken zijn te vinden op een vaste
plaats bij iedere locatie;
huisafspraken dienen altijd duidelijk te
maken waar cliënten met eventuele
vragen, opmerkingen of klachten terecht
kunnen. In eerste instantie is hiervoor de
manager zorg- en dienstverlening het
aanspreekpunt; ook kan de
cliëntvertrouwenspersoon hiervoor
benaderd worden. Bij aanvang van de
zorg- en dienstverlening krijgen cliënten
overigens altijd de folder ‘Niet tevreden,
heb je een klacht’ uitgereikt;
het naleven van huisafspraken is vanzelfsprekend een verantwoordelijkheid van
alle mensen die bij de afspraken
betrokken zijn;
huisafspraken worden jaarlijks
geëvalueerd.

ROOKBELEID en SOFTDRUGS

Voor alle locaties van Cello geldt dat er niet
mag worden gerookt. Heeft een cliënt een
eigen appartement met een eigen voordeur, dan
is de cliënt vrij om te roken.
Wel worden er in het ondersteuningsplan
afspraken gemaakt over het luchten van het
appartement en hoe de veiligheid in acht
genomen moet worden.
Tijdens een bezoek van de medewerker van
Cello mag er niet gerookt worden.

Softdrugs
Over het gebruik van softdrugs worden aparte
afspraken in het ondersteuningsplan gemaakt.

De complete beleidsnota ‘Rookbeleid’ ligt ter
inzage op alle locaties.
Website

Een bezoekje aan de website
www.stoppenmetroken.nl
is voor iedereen zeer leerzaam.
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BELASTING

Als je aantoonbaar veel uitgaven voor zorg,
hulpmiddelen en voorzieningen hebt, dan kun
je die vrijwel zeker aftrekken bij de aangifte
inkomstenbelasting, onder het kopje
‘specifieke zorgkosten’.
En als je ook een uitkering hebt op grond van
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten (Wajong-uitkering) heb je
recht op heffingskorting: de
jonggehandicaptenkorting.

Www.meerkosten.nl
De CG-Raad, een belangenorganisatie voor
mensen met een chronische ziekte of een
handicap, heeft de site www.meerkosten.nl
ontwikkeld. Op deze site en op de website
van de Belastingdienst
www.belastingdienst.nl
vind je meer informatie over het doen van
aangifte.

Om voor belastingteruggaaf in aanmerking te
komen, moet je jaarlijks aangifte doen. Het
loont de moeite om hieraan aandacht te
besteden.
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DONORREGISTRATIE

Orgaandonatie:
kan iedereen donor worden?

Een formulier dat door iemand anders is
ondertekend, is dan ook niet rechtsgeldig.

In Nederland is doneren van organen en
weefsel vastgelegd in de Wet op de
Orgaandonatie (WOD). De WOD gaat uit van
een volledig toestemmingssysteem. Het
uitgangspunt van een toestemmingssysteem is
dat mensen zelf over donatie kunnen beslissen.
Dat wil zeggen dat ook mensen met een
beperking geacht worden zelf een keuze te
maken of zij na hun dood hun weefsel en/of
organen willen doneren. Niemand anders mag
die keuze in hun plaats maken.

Alleen wanneer iemand zijn keuze over
orgaandonatie heeft laten vastleggen voordat
hij wilsonbekwaam werd, is de
wilsbeschikking rechtsgeldig.

Wat betekent dat voor mensen met een
beperking?
Iedereen in Nederland die 18 jaar wordt en nog
niet is geregistreerd in het Donorregister,
ontvangt automatisch een donorformulier in het
jaar nadat hij 18 geworden is. Wanneer iemand
niet begrijpt wat orgaandonatie inhoudt, mag
hij geen donorformulier invullen.
Om te beoordelen of iemand met een beperking
begrijpt wat orgaandonatie inhoudt, moet hem
de donatieproblematiek op zijn eigen niveau
uitgelegd worden. Begrijpt de gehandicapte
dan niet waar het om gaat, dan is hij
wilsonbekwaam (op het gebied van
orgaandonatie). Volgens de wet mag iemand
die wilsonbekwaam is, niet in het
Donorregister geregistreerd worden. Ook staat
de wet niet toe dat een wettelijk
vertegenwoordiger, familielid, verzorger
of een andere naaste het formulier
ondertekent van iemand die wilsonbekwaam is.

Wat kun je doen?
Om te kijken of iemand met een beperking zelf
tot een oordeel kan komen over orgaandonatie,
kun je daarover een gesprek met hem / haar
aangaan. Als je dat moeilijk vindt of als de
communicatie moeizaam verloopt, dan kun je
altijd contact opnemen met de persoonlijk
begeleider en/of de gedragskundige voor advies
of hulp hierbij.
Wat als er niets is geregistreerd?
Als iemands wil niet in het Donorregister of op
een andere manier schriftelijk is vastgelegd, zal
aan de nabestaanden toestemming gevraagd
worden voor het verwijderen van organen of
weefsel.
Als iemand in het ziekenhuis verblijft, kan de
arts deze vraag –afhankelijk van de
achtergrond daarvan- op verschillende
momenten stellen
Voor overlijden
Als er sprake is van orgaantransplantatie
(nieren, lever, longen, hart en alvleesklier)
omdat de organen geschikt gehouden moeten
worden.
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Na overlijden
Als er sprake is van weefseldonatie (huid,
hartkleppen, hoornvliezen).
Het maakt voor de vraagstelling niet uit of
iemand een beperking heeft of niet. Als de arts
twijfelt over de wilsbekwaamheid van de
overledene kan hij aan de nabestaanden vragen
stellen om te bepalen of de overledene bij leven
wilsonbekwaam was.
Wie mogen beslissen?
(indien er niets is geregistreerd en de cliënt
wilsbekwaam is)
Bevoegd tot het verlenen van toestemming tot
het verwijderen van organen zijn volgens de
wet:
·
in de eerste plaats de echtgenoot,
geregistreerde partner of andere
levensgezel die op het moment van
overlijden met de overledene
samenleefde
·
als deze er niet is of niet bereikbaar is,
mogen meerderjarige bloedverwanten tot
en met de tweede graad (meerderjarige
kinderen, ouders, meerderjarige broers en
zussen) beslissen
·
zijn zij ook afwezig of niet bereikbaar,
dan komt de beslissing toe aan meerderjarige aanverwanten tot en met de tweede
graad (meerderjarige kinderen van
echtgeno(o)t(e), schoonouders,
meerderjarige zwagers/schoonzussen).
Vragen?
Voor algemene vragen over orgaandonatie kun
je contact opnemen met NIGZDonorvoorlichting, iedere werkdag te bereiken
van 8.30 – 19.00 uur op telefoonnummer 09008212166 of de site bezoeken
www.donorvoorlichting.nl.
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Voor specifieke vragen over de beoordeling
van wils(on)bekwaamheid op het gebied van
orgaandonatie kun je contact opnemen met de
persoonlijk begeleider of gedragskundige van
Cello.
Voor overige vragen kun je altijd bellen met
een van de consulenten van Cello
Cliëntenservice.

OVER CELLO

Over Cello
Mensen met een beperking kunnen bij mij
terecht voor specialistische kinderzorg, wonen,
werken of vrijetijdsbesteding. Maar ook voor
bijvoorbeeld (ambulante) begeleiding,
behandeling en advies, thuiszorg, logeren of
het volgen van een cursus.
Onder het motto “ik zie jou” vindt mijn zorg en
dienstverlening plaats.
Een goede partner in de zorg en opvang: dat
wil ik zijn. Vandaar de ik-vorm in deze
informatie; vanwege het persoonlijke dat ik wil
bieden.
Mijn visie op zorg
Ik wil dat mensen met een beperking net als
alle andere mensen in Nederland een eigen
leven moeten kunnen leiden. Want zij zijn in
de eerste plaats burger van deze samenleving.
Met dezelfde behoeften en rechten als ieder
ander. Dat betekent dat wat voor alle andere
mensen geldt, ook voor hen geldt. Mensen met
een beperking moeten dus op dezelfde manier
kunnen wonen, werken en leven als iedereen.
Om dat te bereiken, hebben zij wel extra
ondersteuning nodig in het dagelijkse leven.
Ondersteuning die past bij hun vraag.
Ondersteuning die als dat nodig is, mee
verandert met hun vraag. Ik kan die
ondersteuning geven.
Veelzijdig, vakkundig en flexibel
Als je op zoek bent naar zulke begeleiding of
zorg vindt u in mij een goede partner.
Ik ben veelzijdig en kan en wil op tal van
vragen een passend antwoord geven. Door
specialistische kennis en vakkundige

medewerkers die je terzijde staan. Mijn locaties
hebben hun eigen karakter en eigen
geschiedenis: geen eenheidscultuur dus. Wel
dezelfde professionele werkwijze. Jouw vraag
staat centraal. Die vraag is per persoon telkens
anders of verandert in de loop van de tijd.
Daarom is ook mijn zorg en dienstverlening
steeds in beweging.
Groot en volop keuze
In de regio noordoost Brabant en zuidwest
Gelderland (Bommelerwaard) ben ik de
grootste zorgaanbieder. Ouderorganisaties zijn
soms bang dat er in deze regio geen sprake is
van keuze; voor sommige zorg- en
dienstverlening kunnen ze immers alleen maar
bij mij terecht. Ik wil je laten zien dat er juist
door de grote omvang veel meer kan gebeuren
en er dus wel volop keuzemogelijkheden zijn.
Midden in de samenleving
Integratie is een van de sleutelwoorden van
mijn beleid. De meeste locaties liggen dan ook
midden in de steden en dorpen van deze regio.
Ik wil zodanig bijdragen aan de ontwikkeling
van wijken en buurten, dat mensen met een
beperking daar welkome burgers zijn. Ik doe
dat door mee te denken in platforms, bijdragen
te leveren in de vorm van mankracht of mee te
doen aan projecten die de leefbaarheid
bevorderen. Ik laat zien dat mensen met een
beperking niet alleen een beroep op hun
omgeving doen – maar ook iets te bieden
hebben.
Ook op andere manieren zoek ik de integratie.
Zoals het openstellen van wandelroutes over
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aantrekkelijke delen van mijn wat landelijker
gelegen woonlocaties. Deelname van een van
die woonlocaties aan het jaarlijkse
Kerstevenement in de dorpskern is eveneens
een goed voorbeeld.
Samenwerken
Ik aarzel niet om de samenwerking met
anderen (aanbieders van zorg en welzijn binnen
en buiten de gehandicaptenzorg, MEE,
woningcorporaties, gemeenten) op diverse
beleidsterreinen te zoeken waar dit de kwaliteit
van de zorg ten goede komt en de
keuzemogelijkheden van cliënten vergroot. Ik
werk in het kader van de uitvoering van het
huisvestingsbeleid samen met veel
woningcorporaties en de diverse gemeenten in
mijn werkgebied. Op het gebied van
kinderzorg zijn er goede voorbeelden te
noemen als de samenwerking met het
Kinderexpertisecentrum in ’s-Hertogenbosch,
waardoor de dienstverlening aan kinderen die
ook een lichamelijke beperking hebben,
verbetert.
Verder werk ik samen met specialisten van
andere organisaties zoals de GGZ (voor
mensen met psychiatrische problemen),
Kentalis (voor mensen die doof, slechthorend
of doofblind zijn), Visio (expertisecentrum
voor slechtziende en blinde mensen) en
revalidatiecentrum De Tolbrug.
Voor passend werk in een gewone omgeving
zijn er veel en goede contacten met tal van
woonzorgcentra, opleidingsinstituten en
bedrijven in de regio.
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Gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers
De dienstverlening aan mensen met een
beperking is voortdurend aan veranderingen
onderhevig. Om mee te groeien met nieuwe
ontwikkelingen en de veranderende vragen van
de cliënt vraag ik van mijn medewerkers een
grote mate van flexibiliteit en klantgerichtheid.
Ze krijgen individueel en als team de ruimte
om zich te ontwikkelen en met creatieve
oplossingen te komen. Het is daarbij belangrijk
dat medewerkers vakbekwaam zijn en blijven,
desgewenst via aanvullende scholing en
training.
Specialistische zorg
Naast de begeleiding op het gebied van wonen
en werken is er specialistische zorg voor
kinderen en voor volwassenen. Zorg die zich
richt op diagnosticeren en behandeling van de
problemen die gepaard gaan met de beperking
of de bijkomende psychische, lichamelijke of
gedragsproblematiek. Specialisten als artsen
voor gehandicapten (AVG), psychiaters,
gedragskundigen, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten zijn voorbeelden
van de deskundigheid die ik in huis heb.
Doe ik het goed, waar kan het beter?
Veel aandacht gaat uit naar het onderwerp
‘kwaliteit van mijn zorg en dienstverlening’.
Daarvoor heb ik een uitgebreid systeem van
kwaliteitstoetsing en kwaliteitsbevordering
ingevoerd. Een van de kwaliteitsinstrumenten
waar je direct mee te maken krijgt, is het
ondersteuningsplan. Daarin worden voor alle
cliënten op dezelfde manier afspraken over hun
zorg en dienstverlening vastgelegd en bewaakt.
Een ander voorbeeld is het regelmatige
onderzoek naar cliënttevredenheid. Om de twee
jaar onderzoek ik of cliënten tevreden zijn over
de geboden zorg- en dienstverlening. De

resultaten van zo’n onderzoek laten dan heel
duidelijk zien waar goed werk wordt geleverd
maar ook waar verbeterpunten liggen. Daarop
kan ik dan weer beleid ontwikkelen.
Meedenken en meepraten
Een manier om mijn beleid te beïnvloeden, is
mee te denken en mee te praten over de eigen
leef- en werkomgeving en die van andere
cliënten. Met de informatie en de adviezen die
op die manier worden gegeven, kan onze
dienstverlening zo goed mogelijk worden
afgestemd op de vragen die er bij cliënten en
hun vertegenwoordigers leven.
Bij mij vindt de medezeggenschap plaats in
cliëntenraden. Zie verder pagina 14.
Ook op andere manieren zorg ik ervoor dat
vertegenwoordigers en familieleden van
cliënten betrokken blijven bij de gang van
zaken bij Cello, met elkaar in contact kunnen
komen en op de hoogte worden gehouden van
(landelijke) ontwikkelingen in de zorg. Themabijeenkomsten, nieuwjaarsbijeenkomsten en de
traditionele klussendag zijn daar voorbeelden
van.
Wonen en specialistische zorg
Als je als ouder merkt of te horen hebt
gekregen dat de ontwikkeling van je kind
anders verloopt dan bij andere kinderen, zullen
er vele vragen zijn waarop je een antwoord wilt
hebben. Ik kan je helpen om op die vragen een
antwoord te geven. Ik heb mogelijkheden om
professioneel en flexibel ondersteuning te
geven bij de begeleiding van kinderen met een
ontwikkelingsachterstand en/of meervoudige
beperking.

leven te laten beleven. Ze moeten in hun eigen
gezin en omgeving normaal kunnen opgroeien
en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Cello Kind & Gezin is aanvullend op de eigen
mogelijkheden van je kind, je gezin en zijn
leefomgeving (kinderopvang en onderwijs
bijvoorbeeld). Dit vraagt om een aanpak
waarbij de verschillende onderdelen goed op
elkaar zijn afgestemd en onderlinge samenhang
vertonen. Een intensief contact met jou is
onlosmakelijk onderdeel van de begeleiding.
Om in te spelen op de verschillende
ondersteuningsvragen bestaat Cello Kind &
Gezin uit de volgende onderdelen:
·
onderzoek & behandeling
·
pedagogische dienstverlening
·
begeleiding bij integratie in reguliere
kinderopvang en onderwijs (zorg in de
klas)
·
thuiszorg
·
kortverblijf opvang (zoals
weekendopvang, naschoolse opvang,
gastgezinnen)
·
gespecialiseerde dagbesteding bij
kindercentrum De Elzengaard
·
wonen
Sommige kinderen zullen gebruik maken van
een combinatie van de onderdelen. Zo kan een
kind dat overdag naar kindercentrum De
Elzengaard gaat ook thuiszorg krijgen of
tijdens vakanties komen logeren.

De specialistische zorg van Cello er vooral op
gericht kinderen de gewone kwaliteiten van
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Dagbesteding & Welzijn
Ongeacht de mate van hun beperking hebben
alle cliënten werk of dagbesteding. Met de
juiste begeleiding en in een passende omgeving
krijgen zij kans hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. En andere mensen te ontmoeten.
Ook hier speelt het individuele
ondersteuningsplan een grote rol. Ik heb veel
mogelijkheden voor werk en dagbesteding.
Niet alleen in eigen dagcentra, maar ook bij
andere organisaties en bedrijven.
Speciale vragen
Als er sprake is van een speciale zorgvraag
(bijvoorbeeld in verband met een zeer ernstige
beperking, een aan autisme verwante stoornis
of hoge leeftijd) heb ik veel mogelijkheden.
Zoals prettige activiteiten (snoezelen, muziek
en bewegen) of creatieve activiteiten in een
aangepaste omgeving waar ook andere mensen
ontmoet kunnen worden.
Werken in een dagcentrum
In de dagcentra staat een zo gewoon mogelijke
werkplek centraal. Cliënten werken in een
groep en leren zo zelfstandig mogelijk te
werken; hun talenten worden er verder
ontplooid. Het werk richt zich op bijvoorbeeld
houtbewerking, brood en banket bakken,
tuinonderhoud, keramiek en dierenverzorging.
Sommige dagcentra hebben een eigen winkel
waar de eigen producten verkocht worden,
zoals kaarsen, textiel, gebak, kunst en
drukwerk.

Daarnaast zijn er werkposten, waar onder
begeleiding bij een gewoon bedrijf gewerkt
wordt. Cliënten doen dan zoveel mogelijk mee
aan gezamenlijke activiteiten met hun andere
collega’s, zoals pauzes en bedrijfsuitjes of feesten.
Ambitie
Afhankelijk van hun mogelijkheden kunnen
cliënten gebruik maken van de diensten van
Ambitie. Dit bureau begeleidt mensen met een
beperking bij het vinden en behouden van (on)
betaald werk. Ambitie werkt voor mensen met
een (lichamelijke) beperking of niet
aangeboren hersenletsel (NAH). Voor meer
informatie www.ambitie.org of bij Cello
Cliëntenservice.
Meer informatie over dagbesteding en werk
vind je op onze website www.cello-zorg.nl
Cliëntenscholing door Opleidingcentrum
Cello
Door scholing kunnen cliënten bijvoorbeeld
hun zelfstandigheid bij werken en wonen of de
kans op een leuke werkplek vergroten. De
afdeling cliëntenscholing geeft cursussen
gericht op werken, wonen en
vrijetijdsbesteding. Cursussen die aan de vraag
van de cliënt worden aangepast.

… en buiten het dagcentrum
Werken buiten een dagcentrum krijgt steeds
meer aandacht. Als dat beter past, kunnen
cliënten bijvoorbeeld werken bij het
keramiekatelier, de houtwerkplaats of in de
tuinwinkel. Zij werken er samen met andere
cliënten.
Pagina 33

Wonen
Voor iedereen geldt dat de kwaliteit van leven
in belangrijke mate bepaald wordt door de
kwaliteit van het huis waarin men woont.
Wonen is het plezierigst in een omgeving waar
kernwaarden als je veilig voelen en tot jezelf
kunnen komen centraal staan. De plek waar de
woning staat, is ook van groot belang. In de
nabijheid van vrienden en familie, werk,
winkels of openbaar vervoer bijvoorbeeld. Het
moet een plek zijn die naar eigen smaak
ingericht kan worden en waar privacy heerst.
Waar met mensen van eigen keuze
samengeleefd wordt en waar vrienden op
bezoek kunnen komen.
De woonbegeleiding en de woonvormen van
Cello dragen bij aan zo'n woonsituatie. En
maken het mogelijk dat mensen met een
beperking net als andere mensen kunnen
wonen zoals zij dat zelf wensen.
Er zijn veel verschillende mogelijkheden waar
je –afhankelijk van wensen en mogelijkhedengebruik van kunt maken. Of die in samenspraak met jou worden bedacht.
Wij noemen een paar voorbeelden.
·
zelfstandig wonen in eigen stad of dorp
met enkele uren begeleiding
·
zelfstandig wonen met enkele uren
begeleiding, maar toch wat meer in de
buurt van anderen. Ik heb dan
appartementen en woningen die een
centrale ontmoetingsruimte hebben.
·
zelfstandig wonen maar wel onderdeel
uitmaken van een groep. Cliënten wonen
dan bijvoorbeeld in een eigen
appartement, de begeleiding is in de
buurt en er zijn gezamenlijke momenten
(denk aan de maaltijden) met de andere
bewoners.
·
samen met een aantal andere mensen in
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een huis wonen en daar op afgesproken
momenten begeleiding krijgen. In de
buurt is een grotere woonvoorziening
waar cliënten op terug kunnen vallen.
·
samen met andere mensen in een woning
of woonvoorziening wonen waar 24 uur
per dag begeleiding aanwezig is.
·
wonen in een beschermende en beschutte
omgeving omdat er intensieve
ondersteuning nodig is. Of veel
verzorging. Ik heb verschillende locaties
waar die veilige woonomgeving wordt
geboden.
Veel meer informatie over wonen vind je op
onze website www.cello-zorg.nl
Voorbereiding op wonen
Cliënten die besloten hebben te gaan wonen of
van woonbegeleiding gebruik te gaan maken,
kunnen zich voorbereiden op die nieuwe
situatie.
Andere vormen van ondersteuning
Er zijn ook cliënten die bij hun ouders wonen;
zij kunnen ondersteuning krijgen in de vorm
van thuiszorg of logeeropvang.
Vrije tijd
Woonbegeleiding betekent ook aandacht voor
een prettige invulling van de vrije tijd. Contact
met ouders, familie en vrienden is daarbij een
belangrijk onderwerp, net zoals creatieve of
sportieve bezigheden. Waar mogelijk wordt
gebruik gemaakt van (club-) activiteiten in de
buurt. De dienst Vrije Tijd zorgt het hele jaar
voor activiteiten, vaak in clubverband. Denk
daarbij aan jeu de boules, boccia, sjoelen,
wandelen, vissen, biljarten, fietsen of dansen.

Daarnaast organiseert Vrije Tijd evenementen
op speciale dagen (zoals Kerstmis, Pasen of
Koninginnedag) en natuurlijk met Carnaval.
Muziekavonden en koffieconcerten staan ook
op het programma.
Als jonge kinderen nog thuis wonen en
behoefte hebben aan een vrijetijdsactiviteit,
kunnen ze gebruik maken van het activiteitenaanbod van stichting BijzonderGewoon. De
dienst Vrije Tijd heeft daarmee een goede band
en legt die contacten graag voor je. Voor meer
informatie: www.stichtingbijzondergewoon.nl
Bij cliëntenscholing van het Opleidingscentrum
Cello is het ook mogelijk om bij wijze van
vrijetijdsbesteding een cursus te volgen. Meer
informatie over het activiteitenaanbod van de
dienst Vrije Tijd en het Opleidingscentrum
Cello vind je op onze website
www.cello-zorg.nl
Vrije Tijd werkt ook samen met het Educatie
Netwerk. De organisaties die in dit netwerk
samenwerken zijn: MEE regio ’sHertogenbosch, Koning Willem I College,
MIK Kunsteducatie, stichting Anders Bezig
Zijn, Kei Educatie (van Divers) en
Opleidingcentrum Cello. Er zijn zo’n dertig
verschillende cursussen, gericht op
·
kennis (computer, Engels,
rekenen)
·
gezondheid, voeding en uiterlijk
(EHBO, koken, yoga)
·
creativiteit (tekenen,
bloemschikken, sieraden maken)
·
muziek en dans (percussie, zang,
line dance).

Vrijwilligers onmisbaar
Alles wat cliënten zelfstandig kunnen
ondernemen, doen ze zelf. En als zij bij de
invulling van hun vrijetijdsactiviteiten
begeleiding nodig hebben, dan kan dat.
Wij beschikken gelukkig over een grote groep
vrijwilligers die daarbij helpt. Deze inzet wordt
buitengewoon gewaardeerd. Want zonder die
extra ondersteuning van vrijwilligers zou dit
aspect van ‘gewoon leven’ niet uit de verf
komen.
Meer informatie over het vrijwilligerswerk kun
je lezen op onze website (www.cello-zorg.nl)
of krijgen bij
Mieke Zebregs
T (088) 345 10 62
E mzebregs@cello-zorg.nl
of
Dionne van de Sande
T 06 46 60 13 22
E dvandesande@cello-zorg.nl
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OVER KWALITEIT

Cello heeft het HKZ Keurmerk
Sinds 2008 kent classificatiebedrijf DNV het HKZ
Keurmerk aan Cello toe. Zo’n keurmerk bewijst
én waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg.
Een organisatie met een HKZ Keurmerk
·
heeft intern de zaken goed op orde
·
stelt de cliënt principieel centraal
·
werkt voortdurend aan verbetering van
de zorg- en dienstverlening.
Voordelen
Voor Cello is dit keurmerk belangrijk. Zorgkantoren eisen immers dat zorginstellingen zijn gecertificeerd. Gecertificeerde instellingen krijgen voorrang bij het afsluiten van zorgcontracten. En het is
voor mensen die zorg nodig hebben een teken van
betrouwbaarheid.
Jaarlijkse toetsing
Certificering helpt de organisatie om de zorg en de
verschillende werkprocessen op orde te hebben en
te houden. Niet alleen op papier, maar vooral in de
praktijk. Certificering is geen eenmalig gebeurtenis. Het certificaat is namelijk maximaal drie jaar
geldig. Dus om een gecertificeerde instelling te
blijven, moet Cello blijven werken aan goede zorg
en mogelijke verbeteringen daarvan. Dit wordt
jaarlijks opnieuw getoetst.
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DE WEBSITE VAN CELLO

Op onze website www.cello-zorg.nl vind je alle
informatie over de veelzijdige dienstverlening
van Cello.
Informatie over woningen, over de
werkplekken, over de orthopedagogische
kindercentra bijvoorbeeld.
Maar ook zaken als meerjarenbeleidsplan,
medezeggenschap, vrijetijdsaanbod, vacatures
voor vrijwilligers: de website is altijd
up-to-date.

www.cello-zorg.nl
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VRIENDEN VAN CELLO

Gewone wensen van speciale mensen
Vrienden van Cello zet zich in om alle gewone
wensen van speciale mensen te laten uitkomen.
Samen maken wij dromen van cliënten van
Cello waar. Cello is een zorginstelling met een
van de laagste overheadkosten van Nederland:
zo veel mogelijk budget voor goede zorg
(jaarlijks onderzoek Berenschot). Zo doet ieder
waar hij goed in is: de een verleent goede zorg
en de ander laat wensen uit komen.
Wij zoeken verbinding. Ook met jou!
Samen met jou realiseren we gewone wensen
van speciale mensen. Op onze website presenteren wij onszelf graag aan je:
www.vriendenvancello.nl
Het bestuur van de Vrienden van Cello vertelt
daar meer over zichzelf. En met trots stellen
wij onze ambassadeurs aan je voor. Zowel bestuur als onze ambassadeurs werken onbezoldigd voor Vrienden van Cello.
Samen met hen zetten wij ons in voor de cliënten van Cello. Sluit jij je bij ons aan?
Word ook Vriend! Geef om deze speciale
mensen met hun gewone wensen.

Vanzelfsprekend?
Bieden wat voor de ‘gemiddelde’ mens vanzelfsprekend is, maar voor cliënten van Cello
anders slechts een droom blijft. Voor deze
mensen met veelal een verstandelijke en soms
ook lichamelijke beperking iets extra’s kunnen
doen, dát is ons doel. We richten ons op zaken
die niet uit reguliere middelen gefinancierd
(kunnen) worden; die anders dus niet haalbaar
zijn. Om het leven van de cliënten van Cello
net dát beetje aangenamer te maken. Kortom
het niet-vanzelfsprekende toch binnen handbereik te brengen.
Verbinding wens en werkelijkheid
Vrienden van Cello legt de verbinding tussen
wens en werkelijkheid: Wij werven sponsors
en fondsen, zoeken maatschappelijke partners,
zetten projecten op en begeleiden initiatieven
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VRIENDEN VAN CELLO

voor cliënten van Cello. Zo brengen wij gelden, diensten en mensen bijeen waarmee wij
individuele of groepswensen verwezenlijken.
Al je bijdragen gaan voor 100% naar de wensen van cliënten van Cello.

Kortom: de bron van al jouw informatie is
onze website: www.vriendenvancello.nl

Verbinding tussen mensen
Wij zoeken verbinding. Ook met jou! Samen
met jou realiseren we gewone wensen van speciale mensen.
Zoveel betekenisvolle manieren
Word donateur. Of vrijwilliger. Organiseer zelf
een evenement of stuur een idee in. Wordt
collectant, doe een gift of schenking. Misschien
dat de rol van maatschappelijk partner beter
past? Er zijn zoveel manieren waarop je
Vrienden van Cello kunt helpen zijn doelen te
bereiken. Op onze website kun je lezen op
welke manier je hieraan kunt bijdragen.
Wens zoekt vriend / Ik heb een wens
Op onze website vind je ook twee rubrieken,
waarin wensen kunnen worden ingediend en
een waarin ‘wensvervullers’ zich kunnen aanmelden. Tot nu toe hebben wij mooie projecten
kunnen afronden, van een marketingplan voor
een van de locaties van Cello waar mensen met
een beperking werken, tot een waterbelevingsruimte voor kinderen met een meervoudige beperking.

Rekeningnummer

NL66RABO0120650959
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CONTACTGEGEVENS

Cliëntgegevens

Sectormanager

Naam

Naam …….……………………….………….

………………...………………….

Geboortedatum…………...……………………

T…...……………………….………….

Naam woning …………...…………………….

M

Adres …...…………………………………….

E ...………………………………….

……..……………………….………….

PC/Woonplaats..…….…………………………
T …..….……………………………….
M

…...…...……………………………….

E…………………………………….
Dagbesteding & welzijn
Begeleiding

Locatienaam..………………………………….
Adres ……...………………………………….

Persoonlijk begeleider

PC/woonplaats…………………………………

Naam……….………………………………….

T………………………………….

T…….………………………………….

E………………………………….

E…………………………………….
Kind / Jeugd
Coördinerend begeleider

Locatienaam ….……………………………….

Naam………….……………………………….

Adres ………..……………………………….

T…….………………………………….

PC/woonplaats…………………………………

E.………………………………….

T…….………………………………….
E…………………………………….

Manager zorg- en dienstverlening
Naam………….……………………………….

Ondersteunende diensten

T…….………………………………….

Huisarts……………………………………….

M

T…….………………………………….

……...………………………………….

E ...………………………………….

E...………………………………….
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Gedragskundige…….………………………
T…..………………………………….
E………………………………….

Bureau Cliëntenservice
Adres:

Postbus 231 5260 AE Vught

T

(088) 345 11 11

E

clientenservice@cello-zorg.nl

Financieel beheer
Organisatie …………………………………….
Naam contactpersoon
………………………………………...……….
T ………………. ...……………………………
E

……..………………………………….

Cliëntvertrouwenspersoon
Als het niet lukt om een klacht met de direct
betrokkenen op te lossen of als je het moeilijk
vindt om een klacht bespreekbaar te maken,
kun je een beroep doen op de
cliëntvertrouwenspersoon.
Deze medewerker is niet verbonden aan een
afdeling waar zorg wordt verleend en stelt zich
onpartijdig op.
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Zij heeft tot taak om je advies en ondersteuning
te geven bij verdere stappen.
Zij kan aanbieden om te bemiddelen bij het
zoeken naar een oplossing.
Ans de Bijl
T
E
Postadres:
Bezoekadres:

(088) 345 11 26
adebijl@cello-zorg.nl
Postbus 231, 5260 AE Vught
De Ring 14, 5261 LM Vught

