
 

 
 

 
 

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 en LVB 

 
Waakvlamvoorziening blijkt stevige steun in rug voor mensen met een lvb (Movisie) 

Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben baat bij een lifecoach die hen langdurig en op 

een laag pitje steunt in het dagelijks leven. Deze ‘waakvlamvoorziening’ stimuleert de zelfredzaamheid, zorgt 

voor meer stabiliteit en voorkomt escalatie van problemen. Dit blijkt uit het Eindrapport monitoring 

waakvlamvoorziening Zwijndrecht. 

Lees verder -> 

 

2. Cliëntondersteuning 
 

Op reis in de wereld van cliëntondersteuning: drie hulpmiddelen (Movisie) 

Wanneer je als gemeente, aanbieder of inwoner gezamenlijk aan de slag gaat met het versterken van 

cliëntondersteuning kan het zoeken zijn waar je moet starten. In elke gemeente kunnen diverse 

vraagstukken spelen met betrekking tot cliëntondersteuning. 

Lees verder -> 

 

Organiseren en versterken van cliëntondersteuning in jouw gemeente: een stappenplan (Movisie) 

Cliëntondersteuning is voor gemeenten en samenwerkingspartners een middel om het stelsel van zorg en 

welzijn te ver beteren: om het persoonsgerichter, betrouwbaarder en toegankelijker in te richten. Dankzij 

cliëntondersteuning kunnen de vragen en behoeften van inwoners duidelijker worden. Zo kunnen zij hun 

zorg en ondersteuning beter regelen. Dit stappenplan helpt bij het vormgeven van cliëntondersteuning in 

jouw gemeente.  

Lees verder -> 

 

‘Om cliëntondersteuning te versterken moet iedereen dezelfde taal spreken’ (Movisie) 

Hoe werk je als organisatie samen met anderen om cliëntondersteuning (CO) te versterken? En hoe zorg je 

voor een betere vindbaarheid van cliëntondersteuning? Tijdens het Congres Cliëntondersteuning gaan we 

hierover in gesprek en bekijken we de huidige stand van zaken. ‘Cliëntondersteuning heeft een flinke boost 

gekregen door het koploperproject, maar we moeten ook naar de toekomst kijken.’  

Lees verder -> 
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