
 

 
 

 
 

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.   

 

Nu online Toolkit Blik op  LVB! 

Downlooad gratis de handvatten: Toolkit Blik op LVB - KenniscentrumLVB 

Het landelijk kenniscentrum LVB lanceerde maandag 20 juni in Rotterdam de Toolkit Blik op LVB!  Vanuit  

het experticecentrum Sociaal werk waren Claudia Schoenmakers en Wilma Gerritsen daarbij aanwezig.  

MEERotterdam heeft in samenwerking met het kenniscentrum een aantal tools ontwikkeld die ook 

opgenomen zijn in de toolkit. 

Deze toolkit biedt handvatten om prettig en met meer resultaat te werken met jeugdigen en 

jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het zijn toegankelijke tools voor iedere 

(jeugd)professional in het sociaal domein, onderwijs, zorg, de financiële sector en de strafrechtketen.  

Tools speciaal voor het herkennen van en werken met mensen met een LVB, is dat nodig? Wij denken van 

wel, omdat de kans groot is dat je als professional, misschien onbewust, werkt met iemand met een LVB. 

Kijk wat jij kunt gebruiken in je werk om de samenleving inclusiever te maken! 

 

Geef je training aan mensen met een LVB en ben je op zoek naar andere werkvormen? 

Dan heb je mogelijk wat aan in dit boek; Educatieve werkvormen voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Gratis te downloaden. 

 

Gemeente Pekela ontwikkelde een snelle en toegankelijke ervaringenkaart voor gebruikers van 

onafhankelijke cliëntondersteuning (Movisie) 

Een veelbesproken thema binnen het Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning (Co) is de 

meerwaarde van Co voor de inwoner. Hoe denkt de (potentiële) gebruiker zélf over het lokale aanbod van 

cliëntondersteuning? Gemeenten proberen hier op uiteenlopende manieren zicht in te krijgen. 

Lees verder -> 

 

Expertteam in koplopergemeente Hilvarenbeek (Movisie) 

In de Brabantse gemeente Hilvarenbeek is een expertteam Wmo-WIz opgericht in het kader van de 

doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het expertteam informeert en ondersteunt 

inwoners bij de overgang van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg 

(Wlz). 

Lees verder -> 

 

Vijf acties tegen eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking (Movisie) 

Mensen met een verstandelijke beperking voelen zich vaak eenzaam. Op 21 juni 2022 kwamen 

(ervarings)deskundigen bij elkaar om dit probleem te verkennen. Samen formuleerden zij vijf acties om het 

probleem aan te pakken. 

Lees verder -> 
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