
 

 
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom 

cliëntondersteuning. De nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van 

MEEVivenz. Heb je suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-

mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

1. Wet- en regelgeving  

 

Kamerbrief overkoepelend rapport pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning (Rijksoverheid) 

Minister Van Ark reageert op de uitkomsten van pilots hoe specifieke cliëntgroepen en hun naasten op een juiste 

manier zijn te helpen bij het regelen en organiseren van complexe zorg. 

Lees verder -> 

 

2. Uit de praktijk  

 
Gespecialiseerde cliëntondersteuning werkt! (MEE NL) 

MEE werkt samen met ’s Heeren Loo aan de pilot Netwerkgids. De Netwerkgids is er voor mensen met een (lichte) 

verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblemen en hun naasten, die moeite hebben met 

het vinden van passende zorg. 

Lees verder -> 

 

Zet cliëntondersteuning voor ouderen op de kaart (MEE NL) 

Veel ouders in mijn vriendenkring (vijftigers) zijn tachtigers. Vrijwel zonder uitzondering hebben ze jaren redelijk 

gezond kunnen genieten van hun pensioen. Totdat er iets gebeurt waardoor het zelfstandig wonen in een klap 

een uitdaging wordt. 

Lees verder -> 

 

Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning & Adviesraden Sociaal Domein (Movisie) 

Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners om hun hulpvraag beter te formuleren en geven advies en 

informatie over zorg en ondersteuning. In de wet staat dat dit altijd gratis moet zijn, voor iedereen toegankelijk is 

en je alle vragen moet kunnen stellen. 

Lees verder -> 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jongeren: ervaringsdeskundigen als bron van hoop en 

(h)erkenning (Movisie) 

Voor jongeren in een kwetsbare positie die te maken hebben met complexe problematiek kan de stap naar 

volwassenheid en op eigen benen staan groot zijn. Voor deze jongeren en hun ouders/verzorgers kan het 

behulpzaam zijn om iemand naast zich te hebben staan die hen voorziet van informatie, adviseert en praktische 

ondersteuning biedt in aanvulling op de reguliere hulpverlening. 

Lees verder -> 
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Het gevoel dat dat je van waarde bent voor een ander (Movisie) 

‘Het besef dat mensen sociale wezens zijn is door de coronacrisis zeker gegroeid’, zegt professor Carlo Schuengel, 

hoogleraar Orthopedagogiek aan de VU. Ook voor mensen met een beperking is contact essentieel. 

Lees verder -> 

 

21 nieuwe koplopergemeenten gestart met versterken cliëntondersteuning (Movisie) 

Op 2 maart 2021 is de vijfde tranche gestart van het Koploperproject cliëntondersteuning. Binnen dit programma 

gaan gemeenten aan de slag om de bekendheid, kwaliteit en het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning 

te verbeteren. 

Lees verder -> 
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