
 

 
 

 
 

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.   

 

Cliëntondersteuning verbindt inwoner met het sociaal en juridisch domein (Movisie) 

Een betere verbinding tussen het sociaal en juridisch domein heeft meerwaarde en ondersteunt inwoners 

in het vinden van passende ondersteuning bij hun problematiek. Divosa en Movisie zien een rol weggelegd 

voor een onafhankelijke cliëntondersteuner in het versterken van deze verbinding.  

Lees verder -> 

 

Wie in Nederland een beperking heeft, leeft nog altijd in een parallelle samenleving (Vrij Nederland) 

Mensen met een beperking zijn in Nederland eenzamer, armer en depressiever dan mensen zonder 

beperking. Niet alleen vanwege hun beperking, maar ook omdat ze worden buitengesloten door de 

samenleving. Deel 2 van een onderzoek naar hoe inclusief Nederland is voor mensen met een handicap. 

Lees verder -> 

 

Hoe we de sociale inclusie van mensen met een lvb meer kunnen verbeteren (Movisie) 

Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) blijven sociaal isolement ervaren. Tijdens de 

leerbijeenkomst ‘Hoe staat het met de sociale inclusie van mensen met een LVB’ keken we samen met prof. 

dr. Xavier Moonen terug op de vooruitgang in sociale inclusie in 2021. 

Lees verder -> 

 

Nieuw: Platform Werk Inclusief Beperking (Movisie) 

Ondanks een recordaantal vacatures staan te veel mensen met een lichamelijke of verstandelijke 

arbeidsbeperking aan de kant. Om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen, richtten drie partijen 

het Platform Werk Inclusief Beperking op: Goldschmeding Foundation, het Verwey-Jonker Instituut en 

Movisie. Vier betrokkenen vertellen hoe het werkt. 

Lees verder -> 

 

‘Help ons elkaar te ontmoeten’ (Movisie) 

Ellis Jongerius, ervaringsdeskundige en directeur van de LFB, de belangenvereniging door en voor mensen 

met een verstandelijke beperking, is groot voorstander van vrijetijdsbesteding waar mensen met en zonder 

een lvb elkaar kunnen ontmoeten. En dan liefst live. 

Lees verder -> 

 

‘Vrijetijdsbesteding biedt kansen voor kwaliteit van leven’ (Movisie) 

Meedoen in de samenleving is voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) niet altijd 

vanzelfsprekend. Ze zijn minder actief op de arbeidsmarkt en hebben vaker moeite om zonder extra 

ondersteuning mee te komen in het onderwijs. Ook als het gaat om het hebben van een prettige 

vrijetijdsbesteding valt er nog veel te winnen, blijkt uit een zojuist verschenen literatuurverkenning van 

Movisie. 

Lees verder -> 
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Hebben we straks 2 miljoen mensen met een lvb? (Movisie) 

Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in Engeland, 

steun krijgen. Maar dat heeft ook nadelen, schrijft Monique Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap aan de 

Universiteit van Amsterdam. Mensen worden vastgepind op hun tekortkomingen. 

Lees verder -> 

 

Improvisatietheater leert jongeren met autisme het onverwachte omarmen (Klik.org) 

Theaterschool InterActing in Amsterdam organiseert geeft aan jongeren met autisme improvisatietheater, 

om zo hun zelfvertrouwen te vergroten. “Mensen met autisme leren zo het onverwachte te omarmen,” zegt 

medeoprichter Saskia Maas.  

Lees verder -> 

 

Je helpt autistische leerlingen niet door alle prikkels weg te nemen (Trouw) 

Wij hoeven hier geen spreekbeurten te houden omdat veel kinderen dat te spannend vinden. Maar dat is 

niet goed. Alle leerlingen op gewone scholen moeten spreekbeurten houden. Wij willen ook leren hoe dat 

moet. 

Lees verder -> 
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