
 

 
 

 

 

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. Cliëntondersteuning 
 

Onafhankelijke cliëntondersteuning op zijn Twents: een regionale aanpak loont (Movisie) 

Hoe kunnen we onafhankelijke cliëntondersteuning in regio Twente effectiever, efficiënter en integraal 

organiseren? Om die vraag te beantwoorden bundelden dertien Twentse gemeenten hun krachten en 

sloten zij zich twee jaar geleden aan bij het Koplopersproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning. 

Lees verder -> 

 

In beleid jeugdbescherming is positionering cliëntondersteuning gemiste kans (MEE NL) 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en die 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben gezamenlijk een beleidsnota laten opstellen met een 

toekomstscenario voor kind- en jeugdbescherming. Via internetconsultatie heeft MEE NL aandacht gevraagd 

voor een betere positionering van onafhankelijke cliëntondersteuning in dit scenario. 

Lees verder -> 

 

Het publieke leven is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijk beperking (SCP) 

Mensen met een lichamelijke beperking participeren minder in het publieke leven, dan mensen zonder 

lichamelijke beperking. Ze ervaren ook minder mogelijkheden om hun leven in te richten zoals zij dat zelf 

willen. 

Lees verder -> 

 

Lancering themapublicaties onafhankelijke cliëntondersteuning (Movisie) 

In het Koploperproject cliëntondersteuning zijn het afgelopen jaar verschillende themabijeenkomsten 

georganiseerd. Hierin stonden zeven thema’s rondom onafhankelijke cliëntondersteuning centraal: Jeugd, 

LVB, Dak- en thuislozen, Wmo naar Wlz, Werk & inkomen, Communicatie en Ouderen.  

Lees verder -> 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning en de overgang van Wmo naar Wlz (Movisie) 

De meeste inwoners kunnen met hun vragen terecht bij een onafhankelijke clientondersteuner die werkt 

vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en die aangeboden wordt via de gemeente. Er 

bestaat echter ook onafhankelijke clientondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Lees verder -> 
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