Welkom bij

Welkom bij Cello
Bij Cello werken we
aan een goed leven
voor mensen met
een verstandelijke
beperking. Hoe wil jij
wonen, werken, leren
en ontspannen? En
wat heb je daarbij
nodig? Daarmee
gaan we aan de
slag, samen met de
mensen die voor jou
belangrijk zijn.

Wie ben jij?
Bij Cello zijn we nieuwsgierig naar wie jij bent.
Waar houd je van? Wat vind je belangrijk?
Wat vind je leuk? En wat niet? Daarover gaan
we samen in gesprek. Met jou en de mensen die
belangrijk voor je zijn. Samen kijken we naar jouw
mogelijkheden.
Wat wil je graag?
Iedereen heeft plannen en dromen. Jij vast ook.
Die plannen of dromen kunnen groot of klein zijn.
Samen kiezen we aan welke plannen of dromen
we gaan werken.
Wat heb je daarbij nodig?
Een goed leven, waarin je kunt zijn wie je bent.
Dat willen we allemaal. Maar als je een beperking
hebt, gaat dat niet vanzelf. Daarom staan onze
medewerkers voor je klaar om jou te ondersteunen.
Bij (zelfstandig) wonen, werken, leren én in je vrije
tijd. Alle vragen om zorg en ondersteuning krijgen
een passend antwoord.

Zorgwijzer luistert
Als je zorg of
ondersteuning van
Cello wilt, helpen
onze klantadviseurs
je graag!

Cello Zorgwijzer is jouw eerste aanspreekpunt om
jouw vragen en wensen in kaart te brengen. Met
onze klantadviseurs bespreek je wat jij nodig hebt
en wat bij jou past.
Ook met andere vragen kan je hier terecht, zoals:
welke vormen van zorg en ondersteuning zijn er?
welke ondersteuning past bij mij?
hoe vraag ik een indicatie of beschikking aan?
Cello Zorgwijzer is er voor:
• een eerste kennismaking met Cello, oriëntatie
• informatie en advies
• aanmelden voor zorg
• het bemiddelen tussen jouw vraag en de plaats
die beschikbaar is
• uitleg bij de verhuizing
Contact
Je kunt met Cello Zorgwijzer bellen en e-mailen.
Soms is het prettiger om even naast elkaar te
zitten. Onze klantadviseurs luisteren naar jouw
vraag. Ze helpen je met het vinden van de juiste
ondersteuning. En ze blijven jouw aanspreekpunt
tijdens het hele proces.
T (088) 345 11 11
E zorgwijzer@cello-zorg.nl

Over Cello
Een goed leven voor
mensen met een
beperking. Dat is
waar we bij Cello elke
dag aan werken. Met
bijna 3.000 cliënten,
hun netwerk en met
elkaar. Van mens
tot mens. Zodat
cliënten kunnen
wonen, werken,
leren en ontspannen
zoals zij dat het liefst
willen. Om hier een
succes van te maken,
staat een gezonde
organisatie klaar, met
2.300 medewerkers
en 1.300 vrijwilligers.

Professionals in menswaardige zorg
Cello biedt professionele, menswaardige zorg aan
mensen met een beperking – van alle leeftijden.
We zijn gespecialiseerd in
• zorg voor mensen met autisme
• mensen met ernstige meervoudige beperkingen
(EMB)
• ernstige verstandelijke beperkingen (EVB)
• lichte verstandelijke beperkingen (LVB)
• oudere mensen met een verstandelijke beperking.
Cello is actief in de wijde regio van
’s-Hertogenbosch – Rosmalen – Vught en
Haaren.
Wil je meer weten over Cello?
Kijk dan op www.cello-zorg.nl
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Waar staan wij voor?
Hoe we bij Cello naar mensen -en dus naar elkaar- kijken beschrijven we in het
mensbeeld. Een samenvatting in kernzinnen:
 We zijn allemaal mensen, met onze
eigen mogelijkheden, voorkeuren en
talenten
Jouw mogelijkheden, voorkeuren en
talenten – en die van jouw netwerk –
zijn het vertrekpunt van onze
ondersteuning.

 We doen het samen, en jij en je
netwerk staan voorop
We zijn flexibel in onze benadering en
ondersteuning – sluiten aan bij wat jij
en je netwerk nodig hebben. Dat we
het samen doen, betekent ook dat we je
nooit laten vallen.

 We hebben elkaar nodig om mens
te worden en mens te blijven
Cello biedt menswaardige ondersteuning.
Waarin mensen warmte en geborgen
heid ervaren, relaties opbouwen, zich
ontwikkelen en iets voor de ander kunnen
betekenen.

 Samen met jou en je netwerk werken
we aan een zo normaal en compleet
mogelijk leven.
Dat gaat niet vanzelf. Soms is het zelfs
moeilijk. Toch denken we nooit in beper
kingen, maar altijd in mogelijkheden. We
blijven meedenken in de beste oplossing.

 De maatschappij – daar hoor jij bij.
Cello is geen eiland. Jij bent onderdeel van
onze maatschappij en we ondersteunen
jou om zoveel mogelijk mee te doen in
jouw buurt en wijk. Want we zijn ervan
overtuigd dat iedereen op zijn of haar
manier verschil kan maken. Voor zichzelf,
voor de ander, voor de maatschappij.

 Jij hebt het recht om zelf te kiezen hoe
jouw leven en ondersteuning eruitzien
We vinden het belangrijk dat je zoveel
mogelijk je eigen keuzes kunt maken.
Daarom praten we niet over jou, maar
altijd mét jou en jouw netwerk.

Welke ondersteuning
heb jij nodig?
Wij ondersteunen je
bij wonen, werken,
leren en ontspannen.
Zodat jij je leven kunt
leiden zoals je wenst.

Wonen
Een plek waar je je thuis voelt. Waar je jezelf kunt
zijn. Dat is voor iedereen belangrijk. Cello biedt
verschillende soorten woningen en woonvormen.
Je kunt in een beschermde omgeving wonen in
Vught, Haaren en Rosmalen. Wonen in de wijk kan
ook, bijvoorbeeld in Boxtel en Den Bosch. Woon je
zelfstandig? Ook dan kunnen we je ondersteunen.
Werken
Houd je van mooie of lekker dingen maken? Of van
dieren en tuinieren? Van sorteren? Of serveren? Bij
Cello kun je alle kanten op. We hebben ruim 45 plekken
waar je begeleid kunt werken of kunt deelnemen aan
dagbesteding. Van ateliers tot lunchrooms, en van
kinderboerderijen tot houtzagerijen. Samen bekijken
we wat jij leuk vindt en wat het beste bij je past.
Leren
Elke dag kom je nieuwe uitdagingen tegen. Dingen die
je nog niet precies weet – of nog niet helemaal kunt.
Wil je daaraan werken? Cello heeft allerlei lessen,
boeken, dvd’s en tips voor je. Over klusjes in en om het
huis, de was doen, koken. Maar ook over verhuizen,
geld, het verkeer en relaties. Samen met jou bekijken
we wat je allemaal al kunt en wat je nog wilt leren.
Vrije tijd
Vrije tijd is voor iedereen belangrijk. Dus ook voor jou!
In je vrije tijd kun je ontspannen, leuke dingen beleven
en andere mensen ontmoeten. Cello organiseert het
hele jaar door activiteiten.

Cello Zorgwijzer
De Ring 14, 5261 LM Vught
Postbus 231, 5260 AE Vught
088 345 10 00
www.cello-zorg.nl

