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meepraten bij
nieuwbouw,
verbouw en verhuizing

Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten
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In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er
in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld als je gaat verhuizen.
Of als er verbouwd gaat worden. Of als er nieuwe cliënten komen
of als je een nieuwe persoonlijk begeleider krijgt.
Voorbereiden en plannen maken bij je verhuizing
Jouw wensen en jouw ondersteuningsplan zijn belangrijk.
Als er nieuwe huizen worden gebouwd en als oude huizen
worden verbouwd.
Als Cello plannen maakt over
bouwen en verbouwen
moeten ze rekening houden met
wat jij wilt.
Cello vraagt wat je wilt.
Jouw woonwensen worden duidelijk op papier gezet, zodat
jij en je vertegenwoordigers het begrijpen.
Informatie en meepraten
Eerst krijgt de cliëntenraad
de informatie over de plannen.
De wet zegt dat de cliëntenraad
mag zeggen wat ze van de plannen vindt.
Daarna krijg jij de informatie over de bouwplannen.
Je krijgt genoeg te kiezen als je ergens anders gaat wonen.
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Begeleiding van de cliënten
Als je gaat verhuizen word je begeleid.
De afspraken daarover staan in je ondersteuningsplan.
Als er iets gaat veranderen in je begeleiding wordt dat eerst
met jou besproken.
Na de verhuizing heb je een
gesprek
met je persoonlijk begeleider en
eventueel je wettelijk
vertegenwoordiger.
In het gesprek wordt gepraat over hoe de verhuizing is
gegaan
en wat er nog gebeuren moet.
Als er nieuwe afspraken komen, worden die in je
ondersteuningsplan opgeschreven.
Vergoeding van verhuiskosten
Het hangt af van je afspraken die
je met Cello hebt
gemaakt, wat je zelf moet betalen.
Voor de verhuizing vertelt Cello
wat je zelf moet betalen
en wat Cello betaalt.
Als je zelf wilt verhuizen, moet je dat ook zelf betalen.
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Verhuisplan
Je krijgt een verhuisplan.
Je krijgt informatie over de verhuizing op een manier die
bij je past.
In het verhuisplan staat wat er gaat veranderen en wat de
afspraken zijn.
Deze gaan over:
je werk
het vervoer
de groep
de begeleiding
kennismaken met de omgeving en
de buurt
de datum van de verhuizing
de volgorde van de verhuizing
of er nog meer mensen gaan verhuizen
de wensen die je hebt
wat je familie doet.
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Bezwaren en klachten
Als je een klacht hebt, vertel je dat
aan de clustermanager.
Als je dat moeilijk vindt, kun je
hulp vragen aan de
cliëntvertrouwenspersoon.
De clustermanager zal proberen de klacht zo goed mogelijk
op te lossen.
Als je niet tevreden bent over de oplossing kun je de klacht
vertellen aan een speciale klachtencommissie.
Een klacht kan gaan over de bouw, de verhuizing, de
informatie die je krijgt, het verhuisplan, als er iets stuk is
gegaan tijdens de verhuizing.
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De groep en het team
Je mag meedenken en meepraten over de groep en de
begeleiding van de woning.
De groep
Jij hebt recht op een veilige en huiselijke woonplek.
De woonplek is normaal/gewoon en wordt aangepast als
dat nodig is.
Cello vindt het belangrijk dat je vertelt met wie je wilt
samenwonen.
Je kunt zeggen:
met wie je wilt wonen
hoe het huis wordt ingericht
welke afspraken er moeten
komen
hoe je met elkaar omgaat.
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Het woonprofiel
Elke woning heeft een beschrijving van de groep mensen voor
wie de woning bestemd is. Dat noemen ze een woonprofiel.
Daarin staat:
wie er kan wonen
welke begeleiding ze nodig hebben
hoeveel mensen er wonen
wat belangrijk is voor de woning
Als er dingen veranderen in de beschrijving moet dat worden
besproken met de cliëntenraad. Die geeft Cello advies.
Huisafspraken
In elke woning zijn afspraken zodat
iedereen goed met elkaar omgaat
De afspraken gelden voor iedereen:
de bewoners, de vertegenwoordigers
en de begeleiding.
De cliëntenraad kan je hierbij helpen.
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Wat moet er gebeuren als er een plaats vrijkomt?
Jij en je vertegenwoordiger krijgen
te horen als er een plaats vrijkomt in
de woning.
Jij en je vertegenwoordiger kunnen
vertellen als je iemand weet die er
wil of kan komen wonen.
Cello beslist wie er komt wonen.
Aan jou en je vertegenwoordiger wordt verteld wie er komt
wonen. Jullie kunnen kennismaken.
Als er nieuwe groepen komen
Voor de nieuwe groep wordt een woonprofiel geschreven.
Hierover geeft de cliëntenraad
advies.
De clustermanager maakt een
plan voor een nieuwe
groepsindeling.
De clustermanager houdt dan rekening met de jouw
wensen.
Het plan van de groepsindeling wordt met jou apart
besproken.
Je kunt dan zeggen of je het er wel of niet mee eens bent.
De clustermanager neemt een besluit over de nieuwe
groepsindeling.
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Jij en je vertegenwoordiger krijgen hierover bericht.
Als je het er niet mee eens bent ga je praten met de
clustermanager. Er wordt gekeken of er een oplossing is.
De begeleiding
Als er een persoonlijk begeleider wordt gekozen, wordt er
rekening gehouden met de jouw wensen en die van de
begeleider.
Kiezen van een persoonlijk begeleider
Aan jou en je vertegenwoordiger wordt op tijd verteld als
er een andere persoonlijk begeleider komt.
Je krijgt de tijd om te vertellen wie je het liefst als
persoonlijk begeleider wil hebben.
De clustermanager maakt een plan.
Als jij en je vertegenwoordiger er vragen over hebben,
kunnen jullie die stellen. Je kunt het ook zeggen of je het er
wel of niet mee eens bent.
De clustermanager kijkt of hij het plan kan veranderen.
Dan beslist hij.
Als jij en je vertegenwoordiger moeite hebben met het plan
van de clustermanager, wordt er afgesproken dat jullie er
na een tijdje opnieuw over gaan praten.
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Lijst met moeilijke woorden
Cliëntvertrouwenspersoon =
Iemand aan wie je kunt vertellen wat je niet goed vindt gaan.
De cliëntvertrouwenspersoon gaat dan samen met jou een
oplossing zoeken.
Klachtencommissie =
Ze bespreken klachten van cliënten. De klachtencommissie zegt
wat Cello aan de klacht moet doen.
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Cello wil dat mensen met een beperking gewoon als anderen hun eigen leven te
leiden. De flexibele en professionele ondersteuning van Cello maakt dat mogelijk.
Ruim 2000 cliënten die in noordoost Noord-Brabant en in De Bommelerwaard
(zuidwest Gelderland) wonen, maken gebruik van de diensten van Cello. Kinderen
en volwassenen, in alle leeftijden.
Cello heeft een scala van woonvormen, dagcentra en werkprojecten.
Ondersteuning thuis kent een grote variatie. Van pedagogisch advies tot thuiszorg.
Ook voor alle vormen van logeren en kortdurende opvang kunnen cliënten bij
Cello terecht. 2500 gemotiveerde medewerkers zorgen ervoor dat mensen met een
beperking als individu en als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen.
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