
 

 
 

 
 

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.   

 

1. Autisme  

 
Overgang van basisschool naar middelbare school  

De overstap naar de middelbare school is voor veel kinderen een spannende transitie. Juist voor kinderen 

die moeite hebben met sociale communicatie en/of omgaan met veranderingen, zoals kinderen met 

autismespectrum kenmerken of een ASS-diagnose, kan deze periode nieuwe zorgen en onzekerheid met 

zich meebrengen.  

Lees verder -> 

 

Kinderen met autisme én ADHD: tegengestelde behoeftes 

Autisme en ADHD komen vaak gezamenlijk voor. Wat betreft gedrag kennen de twee diagnoses veel 

overlap, maar de oorzaken van het gedrag kunnen totaal verschillend zijn. Deze dubbele diagnose zorgt 

voor een extra uitdaging, want je hebt tegengestelde behoeftes in jezelf. 

Lees verder -> 

 

Tip voor handige brochures over autisme: 

 

• Brochures autisme  

 

2. Cliëntondersteuning 
 

Cliëntondersteuning voor mensen met een auditieve beperking  

Hoe kan cliëntondersteuning (CO) het best worden ingericht voor mensen die doof of slechthorend zijn? Eén 

van de ambities van koplopergemeenten Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel is om inzicht te krijgen in de 

behoeften van inwoners met een auditieve beperking, om dit vervolgens te vertalen naar passend aanbod. 

Lees verder -> 

 

Wetten en regels hinderen jongeren met een beperking  

Jongeren met een beperking lopen veel risico op langdurige financiële problemen. Dat komt onder andere 

door ingewikkelde wetten en regels, grote administratieve lasten, onzekere financiën en weinig 

toekomstperspectief. 

Lees verder -> 

 

COmpas: wegwijzer in het versterken van cliëntondersteuning  

Dit kompas fungeert als wegwijzer in de versterking van cliëntondersteuning (CO) in jouw gemeente. Per 

vraagstuk staan een aantal thema’s geformuleerd. Door daarop te klikken vind je meer informatie over de 

belangrijkste handreikingen, tools en praktijkvoorbeelden van andere gemeenten. 

Lees verder -> 
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Toegang en cliëntondersteuning: Gemeente Middelburg slaat de handen ineen  

Gemeente Middelburg zet zich in om (de weg naar) hulp en ondersteuning in het sociaal domein voor 

inwoners te verbeteren. Daarom nemen zij deel aan het Koploperproject cliëntondersteuning en het 

Verbetertraject Toegang.  

Lees verder -> 

 

Cliëntondersteuning in recent gefuseerde gemeenten: momentum voor hernieuwde aandacht, maar 

ook risico op lagere prioriteit  

Hoe ervaren recent gefuseerde gemeenten het om in te zetten op doorontwikkeling van 

cliëntondersteuning (Co)? Wat is het juiste moment, wat zijn kansen en hoe bereik je harmonie? Movisie 

ging hierover in gesprek met Gerjan Beniers, projectleider cliëntondersteuning in de gemeente Beekdaelen, 

en Maaike Duiker, projectleider in de gemeente Dijk en Waard. 

Lees verder -> 

 

3. LVB 
 

Nieuwe toolkit om je beter in mensen met een lvb te verdiepen  

Het Landelijk Kenniscentrum LVB lanceerde onlangs de Toolkit ‘Blik op LVB’. Het kenniscentrum werkt 

hiermee aan een inclusieve samenleving. Deze nieuwe Toolkit bevat een veelheid aan praktisch toepasbare 

werk- en kennistools en video’s voor (jeugd)professionals, om prettig en effectief te werken met mensen 

met een licht verstandelijke beperking. 

Lees verder -> 

 

Tip voor taallessen aan LVB’ers 

 

• Stichting Prago 
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