
 

 
 

 
 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom (onafhankelijke) 

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.   

 

Passend werk midden in de maatschappij (VGN) 

Passend werk is een belangrijke pijler om het leven op een eigen, betekenisvolle wijze, in te kunnen vullen. 

Dit lijkt vanzelfsprekend, maar voor veel mensen met een beperking is dit nog niet zo. De VGN heeft de 

Kamerleden gevraag om aan te besteden aan vier belangrijk thema’s, namelijk 1. Zorg voor een inclusieve 

samenleving; 2. Vereenvoudig de Participatiewet; 3. Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een 

beperking en 4. Bied perspectief op een volwaardig inkomen. 

Lees verder -> 

 

Meedenkers Kerkrade laagdrempelig en toegankelijk van start (Movisie) 

Koploper Kerkrade organiseert onafhankelijke cliëntondersteuning op een zo breed mogelijke en 

laagdrempelige manier. De gemeente speelt daarmee in op de behoefte van inwoners en sluit aan bij 

doelgroepen die extra aandacht verdienen. Dit heeft geresulteerd in Meedenkers Kerkrade, een netwerk 

van vrijwillige en beroepsmatige onafhankelijke cliëntondersteuners. 

Lees verder -> 

 

Buitenbeentjes en brede welvaart: Ondernemen met een cognitieve of lichamelijke beperking 

(Erasmus University Rotterdam) 

De inclusie van mensen met een beperking is een belangrijke maatschappelijke kwestie. En hoewel inclusie 

inmiddels een ‘buzz woord’ is geworden en hoog in het vaandel staat bij veel bedrijven en de overheid, is de 

realiteit dat mensen met een functionele beperking van fysieke en/of cognitieve aard nog altijd worden 

achtergesteld in de samenleving. 

Lees verder -> 

 

VWS-budget beschikbaar voor versterken cliëntondersteuning (VNG) 

Dit jaar en ook in 2023 kunnen 25 gemeenten per jaar een beroep doen op een eenmalige specifieke 

uitkering (SPUK) van ten hoogste € 50.000 om aan de slag te gaan met het versterken van 

cliëntondersteuning. Gemeenten kunnen tot en met 29 april een aanvraag indienen voor 2022. 

Lees verder -> 

 

En verder  
 

Het jaar 2022: hoe staat het met de sociale inclusie van mensen met een LVB? (Movisie) 

Naar schatting hebben 1,1 miljoen Nederlanders een licht verstandelijke beperking (LVB). Voor sommigen 

van hen kan het moeilijk zijn om mee te komen in de samenleving. Mensen met een LVB zijn echter te 

bereiken en kunnen meedoen. Hiervoor is sociale inclusie nodig. Hoe staat het met de sociale inclusie van 

mensen met een LVB anno 2022? En hoe kunnen we blijven verbeteren? Samen met prof. dr. Xavier 

Moonen beantwoorden we deze vragen in de Leerbijeenkomst LVB en Sociale Inclusie op 15 maart. 

Meld je nu aan -> 
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Man met autisme promoveert op de geschiedenis van autisme (GGZ.nl) 

Op 3 februari 2022 is historisch psycholoog Frederik Boven aan de Rijksuniversiteit Groningen 

gepromoveerd op een onderzoek naar de vroege geschiedenis van autisme. Bijzonder is dat hij zelf autisme 

heeft. Dit is onderdeel van een bredere trend: er zijn internationaal steeds meer mensen met autisme die 

zelf onderzoek doen naar autisme. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe leerstoel voor verbeterde ondersteuning ouders met LVB (Klik.org) 

Maroesjka van Nieuwenhuijzen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Licht verstandelijke beperking, 

ouderschap en jeugdbescherming aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de 

Universiteit van Amsterdam.  

Lees verder -> 

 

Nieuwe cursus maakt mensen met een lvb financieel redzaam (Zorg+Welzijn) 

Belastingen, verzekeringen, pensioen, vaste lasten… Financiële zaken kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. 

Zeker in een samenleving die steeds verder digitaliseert. Voor mensen met een lvb kan dat voor problemen 

zorgen, merkt het Nibud. Het kennisinstituut ontwikkelde daarom samen met Hogeschool Utrecht een 

nieuwe budgetcursus, speciaal voor die doelgroep. 

Lees verder -> 
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