
 

 
 

 
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 
 

De reis naar onafhankelijke cliëntondersteuning in De Wolden (Movisie) 

Enkele jaren geleden formuleerde het College van Burgermeester en Wethouders in De Wolden de opgave 

om met cliëntondersteuning aan de slag te gaan. In de zomer van 2018 ging een projectgroep aan de slag 

en sloot gemeente De Wolden zich aan bij het Koploperproject Cliëntondersteuning. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 – 2021 (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Eerste en Tweede Kamer Eindrapportage 'Onbeperkt meedoen! 2018 - 

2021'. 

Lees verder -> 

 

‘Mijn onafhankelijke cliëntondersteuner begrijpt wat ik nodig heb’ (Movisie) 

Welke rol kan een onafhankelijk cliëntondersteuner spelen in het leven van een inwoner? Elise woont in het 

noorden van Nederland en heeft niet aangeboren hersenletsel. In 2006 is bij haar een goedaardige 

hersentumor verwijderd. Ze is actief als vrijwilliger bij een patiëntenvereniging voor mensen met 

hersenletsel, leidt een lotgenotengroep en geeft training en voorlichting aan ambassadeurs. 

Lees verder -> 

 

‘Het is mijn droom om meedenkers voor alle Tilburgers in te zetten’ (Movisie) 

In november 2018 is de gemeente Tilburg gestart met het Koploperproject Cliëntondersteuning. Tijdens dit 

tweejarige project heeft de gemeente verschillende stappen gezet in het communiceren over en het 

inrichten en verbeteren van onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente. Nu het project en de 

gesubsidieerde financiering is afgelopen, rest de vraag: hoe verder? 

Lees verder -> 

 

‘Mantelzorgers verdienen erkenning en aandacht van onafhankelijke cliëntondersteuners’ (Movisie) 

Iedereen in Nederland met een hulp- of ondersteuningsvraag kan via de eigen gemeente gebruik maken 

van een onafhankelijke cliëntondersteuner: iemand die je informatie en advies geeft, die in jouw belang 

meedenkt en soms meegaat als je een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente hebt. Niet iedereen weet van 

het bestaan van deze functie af. 

Lees verder -> 
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