
Het thema van deze nieuwsbrief is 
Caren. Via Caren zijn familieleden 
nog meer betrokken bij de dagelijkse 
zorg. Met Caren krijgt de cliënt meer 
regie over wat hij wil delen en  
wat niet.

Caren is een module van het 
informatiesysteem van Cello, 
waarmee de cliënt aan derden 

inzage kan bieden in zijn zorgplan  
en de daarbij behorende 
handelingen. 

De CCR dacht mee over de 
invoering en deed mee aan een 
pilot van Caren en is er positief 
over. In deze nieuwsbrief lichten 
familieleden, een begeleider én een 
cliënt hun ervaringen met Caren toe.
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Beste lezer
Met veel plezier presenteren wij u een nieuwsbrief in een geheel nieuwe opzet. Geen nieuws uit 
de vergaderingen met de bestuurder van Cello meer, maar wél ouders en andere familieleden 
aan het woord. Zij bespreken thema’s waar wij als centrale cliëntenraad mee bezig zijn 
geweest. Hoe pakken die in de praktijk uit? 

Interviews betrokkenen 

Deze interviews vullen we aan met bijdragen van medewerkers en cliënten. Zij zijn natuurlijk net zo betrokken bij 
deze belangrijke onderwerpen, alleen vanuit een andere invalshoek. We denken dat we jullie op deze manier beter 
inzicht geven in ons werk. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt! Ons contactadres staat op bladzijde 4. 
 
Rest ons jullie allemaal het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar! 
Blijf gezond!
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Veel familieleden van Cello-cliënten maken gebruik van Caren. 
Kolijn, Anja en Patricia vertellen over hun ervaringen.

Over Caren

“Caren kan samenwerking tussen 
familie en medewerkers verbeteren”

Cliënten, hun familieleden en 
begeleiders werken samen om het 
leven van de cliënt nog beter te 
maken. Caren ondersteunt hierbij. 
Via deze beveiligde website kunnen 
cliënten en familieleden elk moment 
het persoonlijke zorgplan van de 
cliënt inzien. Bovendien krijgen ze 
via Caren dagelijks rapportages 
over de cliënt.

Caren is een verlengstuk van 
Mijn Plan in Ons, het elektronisch 
cliëntendossier van Cello. 

In Caren kunnen cliënten en hun 
vertegenwoordigers niet alleen het 
zorgplan inzien en rapportages 
lezen, maar ook afspraken maken 
en berichten uitwisselen. Door een 
bericht te sturen of een reactie 
te geven op een rapportage, 
houd je elkaar op de hoogte en 
leg je contact met de begeleiders 
van Cello. Caren heeft ook een 
agendafunctie, waarin alle 
afspraken van de cliënt genoteerd 
staan.

Kolijn van Beurden, broer van 
Natasja: “Ik wil graag volgen hoe 
het met Natasja gaat. Hoe haar dag 
is geweest, of er bijzonderheden 
waren en of er wijzigingen in haar 
zorgplan zijn. Voorheen kreeg ik 
dagelijkse e-mails, nu rapporteren 
haar begeleiders 
via Caren. Prima, 
want zo kunnen 
ze snel en efficiënt 
verslag doen. Via 
Caren kunnen wij 
begeleiders vragen 
stellen over Natasja 
en de zorg die ze 
krijgt. Cello vindt 
samenwerken in 
de driehoek cliënt-
familie-begeleiders heel belangrijk. 
Om de cliënt te laten bloeien, is 
goede communicatie tussen familie 
en begeleiders noodzakelijk. Caren 
kan helpen om die te verbeteren.” 

Anoniem rapporteren
Het sterke punt van Caren vindt 
Kolijn dat hij nu een totaaloverzicht 
van de zorg voor Natasja heeft.  
“Het grootste minpunt is dat 
begeleiders anoniem rapporteren”, 
zegt hij. “In de proefversie van 

Caren rapporteerden 
ze onder hun 
eigen naam. Fijn, 
want door die 
verslagen leerden 
we hen kennen 
en dat schiep een 
vertrouwensband. 
Vanwege de 
bescherming van 
medewerkers is het 
rapporteren anoniem 

gemaakt. Begrijpelijk, maar ik 
vind het erg jammer. Juist die 
persoonlijke rapportages helpen ons 
om Natasja’s wereld beter te leren 
kennen en gericht te overleggen met 
de mensen die voor haar zorgen.”

“Om de cliënt te 
laten bloeien, is 
goede communicatie 
tussen familie 
en begeleiders 
noodzakelijk. Caren 
kan helpen om die  
te verbeteren.”

Rol Centrale  
Cliëntenraad 
(CCR)

Cello heeft voor de invoering 
van deze module advies 
gevraagd aan de Centrale 
Cliëntenraad (CCR) en de 
Ondernemingsraad Cello.  
Het inzage-recht kan  
namelijk alleen maar  
aangeboden worden als  
Cello-medewerkers  
voldoende beschermd  
worden. In de adviesaan-
vraag was daarvoor  
ruimschoots aandacht. 
De Ondernemingsraad was 
zeer terughoudend over 
Caren, in verband met de 
privacy van medewerkers.  
De CCR begreep dat, maar 
vond dat er voldoende  
maatregelingen waren die  
de privacy beschermden.
 
Cello voerde Caren in, maar 
in een vorm waarbij de naam 
van de medewerker wordt 
weggelaten. Voor ouders is 
het juist fijn de naam te  
kennen van degene die de 
rapportage doet. Bij vragen 
of onduidelijkheden kan  
direct contact worden 
opgenomen. De CCR heeft 
hierover nog contact gehad 
met de OR, maar dit leidde 
niet tot wijziging van het 
OR-standpunt.
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Ervaringen uitwisselen

Anja Boterblom is moeder 
van Cas. Ze is heel enthou-
siast over Caren. “Voorheen 
moesten we zelf vragen om 
een rapportage en die kregen 
we dan eens in twee weken”, 
vertelt ze. “Nu ontvangen 
we een dagelijks verslag, 
dat we elk moment kunnen 
inzien. Dankzij Caren ben ik 
nog meer betrokken bij het 
reilen en zeilen rond Cas. Het 
systeem is ook handig voor 
de overdracht tussen woning 
en dagbesteding. En als Cas 
thuis is geweest, zetten wij 
ons verslagje in Caren. Dan 
weten zijn begeleiders hoe 
het is gegaan. Zo delen we 
ervaringen, wisselen we tips 
uit en stellen we elkaar vra-
gen. Dat helpt om samen de 
zorg voor Cas te verbeteren.” 

Ook Anja vindt het anonieme 
rapporteren een minpunt. 
“Het is beter als we weten 
van wie de rapportage komt, 
want dan kunnen we die 
persoon gericht benaderen”, 
vindt ze. “Toch zou ik iedereen 
aanraden om Caren te ge-
bruiken. Het is een laagdrem-
pelige manier om betrokken 
te blijven bij je familielid en 
om contact te houden met 
begeleiders.” soms langer 
uit. Het zou een gewoonte 
moeten worden om ook daar 
dagelijks in te kijken.” 

Volledig beeld

Ik rapporteer zelf ook 
aan mijn begeleiders

Patricia Portier was voor de komst 
van Caren minder tevreden over de 
rapportages over haar dochter Isha. 
“Ik vond dat er te weinig gedeeld 
werd”, zegt ze. “Zeker omdat 
Isha zelf niet kan praten. Ik ben 
afhankelijk van haar begeleiders als 
ik wil weten of ze een epileptische 
aanval heeft gehad, of haar nieuwe 
medicatie werkt en of ze het fijn 
heeft gehad op de dagbesteding. 
Caren is een mooie manier om een 
volledig beeld van Isha’s welzijn te 
krijgen.” 
 
Tips delen
Patricia gebruikt Caren elke dag 
en ze vindt het systeem heel 
waardevol. “Maar ik ben niet blij met 
de anonieme rapportages”, zegt ze. 

“Ik mis zo een stuk communicatie, 
want iedereen schrijft anders. 
Als ik weet van wie het rapport 
afkomt, weet ik hoe ik beschreven 
gebeurtenissen moet interpreteren. 
Is het bijvoorbeeld een nieuwe 
medewerker of iemand die Isha 
goed kent? Het fijne van Caren is 
dat ik niet steeds hoef te bellen 
als ik vragen heb: die stel ik via 
de berichtenbox. Ik kan ook direct 
tips delen als ik iets lees waarvan 
ik denk: een andere aanpak werkt 
beter. Het zou wel fijn zijn als de 
berichten direct zichtbaar zouden 
zijn. Nu moeten medewerkers de 
berichtenbox apart openen en 
daardoor blijft een reactie soms 
langer uit. Het zou een gewoonte 
moeten worden om ook daar 
dagelijks in te kijken.” 

“Ik ben erg gesteld op mijn privacy 
en ik was eerst bang dat Caren die 
niet genoeg zou beschermen”, zegt 
Michelle. “Daarom deed ik mee aan 
de pilot: ik wilde ervaren of ik tegen 
dingen aan zou lopen.” 

Michelle’s twijfels bleken onnodig. 
“Je kunt zelf bepalen welke 
familieleden je toegang geeft 
tot Caren. Ik heb niemand de 
inloggegevens gegeven. Ik heb een 
eigen leven en ik ben 26 jaar. Mijn 
ouders hoeven niet álles te weten. 
Ze vinden het prima zo. Als er iets is, 
horen ze het toch wel.”

Met respect rapporteren
Michelle vindt het fijn dat ze in 
Caren mee kan lezen met alle 
rapportages. “Die openheid is goed”, 
zegt ze. “Ik had het fijner gevonden 
als medewerkers onder hun eigen 
naam waren blijven schrijven, want 
dan kun je persoonlijk om uitleg 
vragen. Maar ik begrijp wel waarom 
het nu anoniem gebeurt. Het fijne 
van Caren vind ik dat ik zelf ook 
kan rapporteren. Zo vertel ik in mijn 
eigen woorden aan begeleiders 
wat ik belangrijk vind. Begeleiders 
moeten vooral goed opletten hóe ze 
rapporteren. Met respect, alsof ze 
over hun eigen familielid schrijven. 
Gelukkig gaat dat bij ons heel goed.”

Michelle Mommersteeg (26) woont en werkt bij Cello. Ze had 
eerst haar twijfels over de privacy van Caren, maar is nu blij 
met het systeem.



Deze nieuwsbrief liever per mail ontvangen?
Stuur dan even een berichtje met je volledige naam en adresgegevens (dat zoekt makkelijker op!)  
naar naar medezeggenschap@cello-zorg.nl

Contactgegevens 
Centrale Cliëntenraad: ccr@cello-zorg.nl
Ineke van Zon, functionaris medezeggenschap: ivanzon@cello-zorg.nl
Meer informatie over de CCR vind je ook op de website van Cello 
www.cello-zorg.nl, zoek op CCR

Nieuws vanuit de Centrale Cliëntenraad Cello

Ingrid, 
moeder van Julia

Ivo Vugs,  
familie van Paul

Jeroen, 
vader van Maartje

Kolijn, 
broer van Natasja

Peter, 
vader van Hugo

Patricia Portier,
moeder van Isha

Rein, 
vader van Joost

Hubert,
broer van Ruud †  
en neef van Mark

Alice, 
zus van Kees

Anja,  
moeder van Cas

Guus,
broer van Jaap

Hans, 
vader van Peter

Peter, 
vader van Janneke

De Centrale Cliëntenraad Cello

“Voorheen stuurden we de familie elke dag een 
e-mail met een update”, zegt ze. “Dat was veel werk. 
Bovendien was e-mail niet ideaal, vanwege de 
privacygevoeligheid van de informatie die we deelden. 
Caren is veilig en efficiënt en het is prettig dat de familie 
bij al onze rapportages mee kan kijken. Daardoor denk 
ik nog zorgvuldiger na over hoe ik zaken het beste 
op kan schrijven. Dat verbetert de kwaliteit van onze 
rapportages.”

Snelle communicatie
Carina is ook blij met de berichtenfunctie in Caren. 
Familieleden kunnen zo direct reageren. “De lijnen 

met familie waren al kort, maar de communicatie 
gaat nu nog sneller”, zegt ze. “Bovendien komen 
vragen nu bij het hele team terecht in plaats van bij 
één persoon, zodat we allemaal op de hoogte zijn. Ik 
ben blij dat we anoniem mogen rapporteren in Caren. 
Als iets niet goed is gegaan met een bewoner, dan 
komt dat bij een persoonlijke rapportage direct bij de 
rapporterende medewerker te liggen. Dat is niet altijd 
terecht. Bovendien: familieleden mogen naar aanleiding 
van een verslag altijd navraag bij ons doen, we geven 
graag persoonlijk toelichting. Caren zorgt op een 
laagdrempelige manier voor volledige openheid voor 
familieleden en dat is de grootste winst.”

“Nog meer openheid tussen medewerkers en familie”

Carina Romijnders-van Heck is de persoonlijk begeleider van Natasja van Beurden. 
Ze is erg tevreden over het werken met Caren.


