
 
 

Vught, woensdag 27 mei 2020 
 
 
Geachte ouders, familieleden en vertegenwoordigers, 

Wij hopen dat het naar omstandigheden goed met u en uw zoon/dochter/naaste gaat. In deze brief vertellen we u 
graag meer over de stappen die Cello zet om het voor iedereen steeds meer dragelijk te maken. 
 
Meebewegen naar wat kan 
We zien dat de landelijke maatregelen met een behoorlijk tempo worden versoepeld. Bij Cello willen we 
meebewegen met wat we zien gebeuren in de samenleving. We blijven luisteren naar jullie wensen en zorgen. Alle 
belangen wegen we zorgvuldig af, waarbij de gezondheid van onze cliënten en medewerkers voorop staat.  
 
Een plan op maat 
We weten dat we veel van iedereen vragen. Gelukkig kunnen we stap voor stap samen bouwen aan een nieuwe 
situatie. U gaat een verandering merken. We gaan van ‘alle regels van bovenaf’ steeds meer naar ‘maatwerk per 
cliënt’. Begeleiders, manager, gedragskundige en arts maken samen met uw zoon/dochter/naaste en uzelf een plan 
op maat. Wat zijn de wensen en mogelijkheden van uw kind/naaste? 
 
Bezoek en dagbesteding 
In de bijlage ontvangt u een PDF bestand over: 

- de nieuwe bezoekregeling die ingaat op vrijdag 5  juni 
- het langzaam opstarten van de dagbesteding 

Extramurale cliënten komen fasegewijs weer naar dagbestedingslocaties. De versoepelingen binnen Cello doen een 
groot beroep op ons wederzijds vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand. Alleen als we rekening 
blijven houden met elkaar, kan deze versoepeling slagen.  
 
Wanneer weet u meer? 
De CB-ers/PB-ers van dagbesteding bellen vanaf volgende week de eerste groep extramurale cliënten die in 
aanmerking komt. Uw zoon/dochter maakt de komende tijd samen met de begeleider(s) afspraken over de opstart 
van dagbesteding. We willen, kunnen en mogen niet té snel gaan. We houden de veiligheid in acht, voor uw 
zoon/dochter/naaste, voor alle andere cliënten én medewerkers. Deze versoepeling betekent in de praktijk dus dat 
nog niet iedereen naar zijn/haar vertrouwde dagbestedingslocatie kan. Bij de afweging kijken we naar elke 
individuele situatie, de capaciteit van de locatie en de mogelijkheden voor veilig vervoer. Wij vertrouwen op uw 
begrip hiervoor. 
 
Contact 
U bent kunt uiteraard altijd contact opnemen met uw vaste contactpersoon. Wilt u graag uw hart luchten? Dan mag 
u ook altijd bellen met de mensen van de Cello Coronatelefoon. Dat kan op: 085-808 20 71, van maandag tot en 
met vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur. 
 
Wij wensen u en uw zoon/dochter/familielid het allerbeste toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 


