
 

 
 

 

 

 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom autisme, LVB en NAH. 

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. Agenda 

 
Webinar NAH op 25 november 

Op donderdag 25 november organiseert het platform MEE Academie namens MEE het webinar ‘Niet-

aangeboren hersenletsel: thuis begint het pas’.  

 

Dit gratis webinar is bedoeld voor externe professionals, waarvoor de trainingen van MEE interessant 

kunnen zijn. Denk aan professionals, werkzaam in de zorg, in de huisartsenpraktijk, in het sociale domein, 

bij woningcorporaties, politie of justitie, uitkeringsinstanties, in publieke zaken of de schuldhulpverlening. Zij 

krijgen meer inzicht in wat iemand met een NAH en zijn of haar netwerk nodig heeft en wat hun eigen rol 

daarbij zou kunnen zijn.  

 

Met dit webinar willen we meer naar buiten brengen dat MEE deskundig is op het gebied van NAH en dat 

mensen voor vraagstukken daarover bij MEE terecht kunnen. Zo draagt het bij aan de positionering van MEE 

als expertisepartner bij leven met een beperking. 

 

Zegt het voort! 

 

Hoe meer mensen weten dat MEE deskundig is op het gebied van NAH, hoe beter. En ook: hoe meer 

professionals weten hoe ze het beste kunnen handelen als ze te maken hebben met iemand met NAH, hoe 

beter. Dus we hopen op zoveel mogelijk deelnemers. Je kunt ons daarbij helpen door collega’s en relaties 

van buiten MEE te attenderen op dit webinar. Verwijs ze dan voor informatie door naar de website van MEE 

NL. Of deel de LinkedIn-post van MEE NL. 

 

2. Artikelen 

 
Waarom ontdekken vrij veel mensen pas laat dat ze autisme hebben? (GGZ Nieuws) 

Heel vaak duiken nog clichés op over wat het inhoudt om met autisme door het leven te gaan. Bijvoorbeeld 

dat alle mensen met autisme asociaal zouden zijn. Of dat alle mensen met autisme uitblinken in een heel 

specifiek kennisdomein. Er zijn er een aantal grote verschillen in vormen van autisme. Ilse Noens is expert 

op vlak van autisme, ze is professor Gezins- en Orthopedagogiek aan de KU Leuven en weet ook hoe het 

komt dat vrij veel mensen pas laat ontdekken dat ze autisme hebben. 

Lees verder -> 

 

  

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht Nieuwsbrief Autisme, LVB en NAH 

Nummer 10 – oktober 2021    

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
https://www.mee.nl/nieuws/niet-aangeboren-hersenletsel-thuis-begint-het-pas
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854304906925375488
https://www.ggznieuws.nl/waarom-ontdekken-vrij-veel-mensen-pas-laat-dat-ze-autisme-hebben/


 

 
 

 

Werk vinden en behouden met een lvb: deze 6 belemmeringen maken het lastig (Zorg+Welzijn) 

Betaald werk vinden en behouden blijkt vaak lastig voor mensen met een licht verstandelijke beperking 

(lvb). Stichting Cordaan bracht de belangrijkste belemmeringen in kaart en oppert manieren om daar in de 

toekomst beter mee om te gaan. ‘Hoe beter je in beeld hebt waar het knelt, hoe meer mensen je aan een 

baan kunt helpen.’ 

Lees verder -> 

 

‘Ik heb het gevoel dat ze totaal niet snappen wat er nodig is’ (Movisie) 

Valentijn is 31 jaar en woont in een woongroep voor mensen met autisme. Hij krijgt een persoonsgebonden 

budget (pgb) via de Wmo. Zijn gemeente kondigde een paar maanden geleden flinke wijzigingen aan voor 

het onderdeel Beschermd Wonen: het uurtarief voor gespecialiseerde zorg gaat 25% omlaag en de 

indicatiestelling wordt ergens anders belegd.  

Lees verder -> 

 

3. Tips  
 

Steffie 

Ken je Steffie al? Steffie.nl is een  website. Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. 

Bijvoorbeeld daten, DigiD, de OV-chipkaart, de zorgverzekering enz. Nu heeft Steffie ook een uitleg over een 

verstandelijke beperking.Bekijk het filmpje: Wat is een verstandelijke beperking? (steffie.nl). En bekijk ook 

meteen wat Steffie verder nog te bieden heeft op Steffie helpt je verder! 

 

https://www.zorgwelzijn.nl/werk-vinden-behouden-lvb/
https://www.movisie.nl/artikel/ik-heb-gevoel-dat-ze-totaal-niet-snappen-wat-er-nodig
https://lvb.steffie.nl/nl/
https://www.steffie.nl/

