
 

 
 

 
 

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  

 
Zakboekje moet van Kortrijk een meer autismevriendelijke stad maken: “Vaak gaat het echt om 

kleine dingen” (HLN) 

Ambassadeur bij sterkmakers in autisme Jelle Callens (33) uit Kortrijk overhandigde woensdag het zakboekje 

‘Autismevriendelijkheid’ aan burgemeester Ruth Vandenberghe. De organisatie overhandigt overal in 

Vlaanderen de boekjes met tips hoe het beter kan, en dus ook in Kortrijk.  

Lees verder -> 

 

Stel breidt tuin van woning uit zodat kinderen met autisme meer ruimte hebben: ‘Dit mag helemaal 

niet’ (AD) 

Het gaat mis als hun kinderen met autisme met anderen spelen en dus laten twee Rotterdamse ouders de 

kids alleen nog vrij in de tuin. Om wat extra ruimte te maken, schoven ze de schutting van hun huurwoning 

op. Tot ongenoegen van de woningcorporatie, die een advocaat op de ouders afstuurde. 

Lees verder -> 

 

Samen hulpmiddelen ontwerpen voor ouderen met autisme (Autisme.nl) 

Veel ouderen met autisme hebben geen of pas laat een diagnose gekregen. Ze hebben een leven lang 

geworsteld, omdat ze anderen niet begrijpen, zich niet begrepen voelen, niet weten ‘hoe het hoort’ in de 

sociale omgang en zich daar ongelukkig over voelen. 

Lees verder -> 

 

Een ‘prikkelarme rustruimte’ maakt theaterbezoek voor meer mensen mogelijk (De Volkskrant) 

Steeds meer theaters bieden een programma aan met ‘prikkelarm theaterbezoek’. In Den Haag opende de 

Koninklijke Schouwburg zondag een permanente rustruimte voor bezoekers die snel overprikkeld raken. 

Lees verder -> 

 

 

2. Cliëntondersteuning 
 

MEE NL dringt aan op domeinoverstijgende cliëntondersteuning (MEE NL) 

'Herkent de minister van Langdurige Zorg en Sport het beeld dat de regelgeving rondom het vinden van 

passende zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking momenteel te complex is?' Onlangs is 

deze belangrijke vraag gesteld aan minister Conny Helder door Fonda Sahla, Tweede Kamerlid voor D66. 

Lees verder -> 
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3. LVB 
 

'Kinderen met een beperking ervaren eenzaamheid en onbegrip' (Binnenlands Bestuur) 

Kinderen met een beperking in Rotterdam en omstreken ondervinden talloze hindernissen in het dagelijkse 

leven, zo blijkt uit een rapport van de gemeentelijke kinderombudsman dat donderdag verschijnt. 

Bijvoorbeeld in de speeltuin, in de bus, op straat, bij de sportvereniging en tijdens de reis van en naar school 

met het leerlingenvervoer. Bovendien is de eenzaamheid onder de doelgroep groot. 

Lees verder -> 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kinderen-met-een-beperking-ervaren-veel-eenzaamheid-en-onbegrip

