
 
 

 
Vught, 4 juni 2020 
 
 
Onderwerp: Corona maatregelen bij Cello 
 
 
Beste ouders, verwanten en/of vertegenwoordigers, 
 
Gelukkig gaat het de goede kant op in Nederland. De corona maatregelen worden versoepeld. Ook bij 
Cello merken we dat het goed gaat. De strenge regels waar we ons allemaal zo goed aan hebben 
gehouden hebben positief effect. We houden de besmettingen bij Cello onder controle. Daarom gaan 
ook wij langzaam naar ‘het nieuwe normaal’.  
 
Stap voor stap 
Als zorgorganisatie kijken we bij elke stap naar de balans tussen veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. 
In de bijlage ontvangt u een ‘routekaart’. We nemen u mee in de versoepelingen die gelden bij Cello of 
nog gaan komen. 
 
Vrijheid daar waar het kan 
We proberen het leven van alle cliënten zo prettig mogelijk te maken. Dat is waar we bij Cello voor 
staan. We streven naar meer vrijheid, daar waar het mogelijk en veilig is. In de praktijk zorgt dat soms 
voor onduidelijkheid en onvrede. Dit begrijpen we maar al te goed. We leven in een lastige periode. 
Toch blijft het belangrijk om voorzichtig te blijven: corona is namelijk nog niet weg.  
 
In gesprek met elkaar 
De komende periode gaat Cello van ‘strenge regels opleggen’ steeds meer naar ‘algemene richting 
geven’. De tijd is aangebroken dat we meer in samenspraak (cliënt, ouder/naaste en Cello) willen gaan 
werken. Dat betekent met elkaar in gesprek gaan. Wat is voor uw kind/naaste haalbaar en veilig? Wat is 
het individuele plan binnen de grenzen van de richting die we geven? Het leveren van maatwerk is voor 
iedereen spannend, want niemand heeft alle wijsheid in pacht.  Wij wensen iedereen een voorspoedige 
zoektocht met elkaar, want alleen sámen kunnen we dit.  
 
Veel succes en sterkte. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 
 


