
 

 
 

 
 

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 

 
Acceptatie van mensen met een verstandelijke of psychische kwetsbaarheid (Movisie) 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen met 

vooroordelen en stereotypen vanwege hun kwetsbaarheid. Zo ook op de werkvloer. Treiterijen, pesten en 

geen begeleiding krijgen, zijn ervaringen van ervaringsdeskundigen Sander Griek en Tim Holierhoek. Hoe 

voorkomen we deze vooroordelen en discriminatie? De combinatie van wat werkt kennis en ervaringskennis 

blijkt hier essentieel. 

Lees verder -> 

 

Stigma en discriminatie bij een verstandelijke beperking verminderen: 5 tips uit de wetenschap 

(Movisie) 

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen op tal van manieren te maken met vooroordelen, 

stereotype beelden, stigmatisering en discriminatie. Ze worden bijvoorbeeld gepest op school, op straat 

nagekeken of getreiterd op de werkvloer. Discrimineren, marginaliseren en stigmatiseren van mensen met 

een beperking wordt ook wel ‘validisme’ genoemd. 

Lees verder -> 

 

Mensen met licht verstandelijke beperking: geld biedt eigenwaarde (Sociale vraagstukken) 

Voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking is geld extra belangrijk voor hun positie en hun 

eigenwaarde. In de hulpverlening is deze sociale betekenis van geld wel bekend, maar wordt er weinig naar 

gehandeld. Dat moet anders, schrijven Monique Kremer, Charlotte Albers en Josien Arts van de Universiteit 

van Amsterdam. 

Lees verder -> 

 

2. Cliëntondersteuning 

 

Het belang van goede samenwerking tussen cliëntondersteuning en de toegang (Movisie) 

In Nederland heeft elke inwoner met een hulpvraag recht op passende hulp en ondersteuning. Het is alleen 

niet voor iedereen makkelijk om de juiste weg naar hulp te vinden. De overheid en aanbieders doen een te 

hoog beroep op de zelfredzaamheid van burgers, inwoners kunnen niet altijd terugvallen op hun sociale 

netwerk of weten nog niet wat precies hun hulpvraag is. 

Lees verder -> 

 

Het belang van balans en continuïteit bij blijvende problematiek (Movisie) 

Inwoners met een levenslange en levensbrede beperking hebben te maken met blijvende beperkingen die 

leiden tot uitdagingen en hindernissen op meerdere leefgebieden gedurende hun levensloop. Hoe kunnen 

zij passende ondersteuning en zorg krijgen, zonder steeds opnieuw hun verhaal te hoeven doen? 

Lees verder -> 
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