
 

 
 

 
 

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.   

 

Koploper Midden-Drenthe gedegen van start: ‘ga het gesprek met elkaar aan'  

Gemeente Midden-Drenthe heeft de ambitie om onafhankelijke cliëntondersteuning te versterken én de 

bekendheid te vergroten. Aanleiding is o.a. het cliëntervaringsonderzoek: inwoners die hulp ontvangen uit 

de Wmo zijn onvoldoende bekend met onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Lees verder -> 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de principes van klein geluk  

In gemeente Roerdalen wordt gewerkt aan onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de principes van ‘Klein 

geluk’. De gemeente werkt waardengedreven vanuit respect en gelijkwaardigheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. Het project onafhankelijke cliëntondersteuning zorgt voor een concrete vertaling van 

deze kernwaarden naar de praktijk. 

Lees verder -> 

 

Proactief aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning  

Het zorglandschap is complex en inwoners met een hulpvraag kunnen de weg kwijtraken in de wirwar van 

mogelijkheden en regelingen. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan een inwoner wegwijs maken in de 

zoektocht naar passende ondersteuning. 

Lees verder -> 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Waalwijk  

In opdracht van de gemeente Waalwijk heeft ContourdeTwern het zogenoemde ‘Waalwijks model’ voor 

onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) ontworpen. Uniek aan deze aanpak is de inzet van informele én 

formele onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO’s). 

Lees verder -> 

 

‘Het geheel is meer dan de som der delen’  

Koplopergemeente Haarlem kiest voor formele onafhankelijke cliëntondersteuners (oco’s) en ziet het als 

belangrijke taak van hen om verbinding in het veld te houden met alle andere onafhankelijke formele en 

informele ondersteuners. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe handreiking beschikbaar voor cliëntondersteuning  

In 2017 bracht de VNG een handreiking voor onafhankelijke cliëntondersteuning uit. We publiceren nu een 

vernieuwde Handreiking cliëntondersteuning. In deze update zijn zoveel als mogelijk de ervaringen en 

opgedane kennis verwerkt uit het Koploperproject cliëntondersteuning van de VNG.  

Lees verder -> 
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‘De realiteit is: er zijn nauwelijks geschikte werkplekken voor deze mensen’  

Onderzoeker Josien Arts van de Universiteit van Amsterdam onderzocht hoe het komt dat jonge mensen 

met een licht verstandelijke beperking (lvb) zo weinig duurzaam aan het werk zijn. Ze ontdekte dat drie 

verschillende muren voor hen de barrières op de arbeidsmarkt vormen. 

Lees verder -> 

 

Onderzoek UvA onder jongvolwassenen met een lvb  

Promovenda Charlotte Albers van de Universiteit van Amsterdam onderzocht de waarde van geld voor 

jonge mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). Die blijkt heel belangrijk voor het gevoel van 

eigenwaarde. Hulpverleners zouden daarom vaker het gesprek over geld aan moeten gaan. 

Lees verder -> 

 

Om de volgende twee artikelen te lezen heb je een abonnement op Zorg+Welzijn nodig: 

 

‘Mensen met een lvb willen gewoon meedoen, ook met vrijetijdsbesteding’  

Vrije tijd is nog te vaak het sluitstuk in de ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijk 

beperking (lvb) terwijl het heel belangrijk is voor sociale contacten, het gevoel van betekenis te zijn en de 

bestrijding van eenzaamheid, zegt Els Hofman, onderzoeker bij Movisie. ‘Er moet echt een tandje bij.’ 

Lees verder -> 

 

Betere gezondheidszorg voor mensen met een lvb: dit zijn 3 belangrijke actiepunten  

Mensen met een lvb missen op allerlei manieren aansluiting met de rest van de samenleving. Zo ook op 

het gebied van gezondheidszorg. En dat leidt tot problemen, zoals verkeerde doorverwijzingen en 

medicatie of onnodig zware zorg.  

Lees verder -> 
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