MEE
Ondersteuning bij leven met een beperking

Voor gemeenten

In onze maatschappij streven we naar
zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie. Een grote groep
mensen in een kwetsbare positie
heeft, om zelfredzaam te kunnen
zijn en maatschappelijk te kunnen
participeren, op bepaalde momenten
in het leven behoefte aan specifieke
ondersteuning.
Als cliëntondersteuner vervult
MEE een essentiële rol in het leven
van mensen met een beperking of
chronische ziekte. Daarbij stellen we
één belang voorop: het belang van de
cliënt. Met onze ondersteuning zorgen
wij er voor dat hij of zij:
	zo gewoon mogelijk deel kan
nemen aan het maatschappelijk
leven;
	zo lang mogelijk zijn of haar
zelfstandigheid behoudt.
Daarbij werken we vanuit de gedachte,
dat iemand altijd de baas blijft over
zijn of haar eigen leven.

De burger met
een beperking of
chronische ziekte
doet volwaardig mee

Individueel
Cliëntondersteuning is een ruim
begrip.
Op individueel niveau starten we met
het in kaart brengen van iemands
vragen en behoeften, om daarna
samen te kijken welke ondersteuning
nodig is. Mocht het nodig zijn dan
verwijzen wij gericht door naar de
juiste instelling.
Het uitgangspunt is: gewoon als het
kan, speciaal als het moet.
Cliëntondersteuning betekent ook
dat we voorlichting geven, informatie
verstrekken en advies geven over
alles waar mensen met een beperking
en hun naasten, in het leven mee te
maken krijgen. We doen dit op scholen,
voor huisartsen, belangenorganisaties
en andere betrokkenen.
Van jong tot oud…
Dagelijks ervaren wij het belang
van vroegtijdige onderkenning van
problemen. Tijdens het opgroeien, in

de opvoeding, maar ook op andere,
latere, momenten in het leven. Door
tijdig met iemand te kijken naar
mogelijkheden en kansen, worden
grote(re) problemen beperkt en
mogelijk zelfs voorkomen.
… en op alle levensgebieden
Of het nu gaat om school of werk,
vrienden of relaties, wetgeving,
geldzaken, wonen, vrije tijd of sport,
er zijn altijd momenten dat het even
tegenzit. Dán wil MEE er zijn. Door
onze kennis en ervaring zijn wij bij
uitstek in staat om iemand weer op
weg te helpen.
Maatschappelijke taak
Bij MEE zien we cliëntondersteuning
vanzelfsprekend ook als een
maatschappelijke taak. Daarom delen
we onze kennis en ervaring met
derden. We denken mee over nieuw
beleid en geven voorlichting, training
en advies aan instanties die met onze
doelgroep te maken hebben.

‘Wij hebben gemerkt dat je je kind én jezelf een grote dienst bewijst door
hulp te vragen bij MEE. De omgeving weet vaak niet wat het betekent
als je een kind hebt met een beperking. Bij MEE hebben ze aan een half
woord genoeg. Ze helpen je om te gaan met problemen en weten welke
instanties in jouw specifieke geval iets voor je kunnen betekenen.’
Een vader van een kind met een ontwikkelingsstoornis.

Signaalfunctie
Als gemeente bent u uitvoerder van de
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en het preventief jeugdbeleid.
Dat betekent dat u bijdraagt aan de
maatschappelijke participatie van al
uw burgers, en van de burgers met
een beperking of chronische ziekte
in het bijzonder. Bij MEE voelen we
dezelfde verantwoordelijkheid.
We staan midden in de samenleving.
Door de contacten met onze
doelgroep, met zorgaanbieders,
belangenbehartigers, cliëntorgani
saties, het bedrijfsleven en andere
maatschappelijke instellingen,
signaleren we trends. We zien snel
waar zaken heel goed verlopen,
vastlopen of zelfs ontbreken.
We pikken deze signalen op en leggen
ze daar neer waar ze thuis horen. De
ene keer is dat bij een zorgaanbieder,
een andere keer is dat bij u, de
gemeente.
Sparringpartner
Problemen in de samenleving lossen
we samen op. Daarvan zijn we bij
MEE overtuigd. Waar door meerdere
brillen naar dezelfde problemen
wordt gekeken, levert dat een
meerwaarde op.
Onze rol in de samenleving stelt ons
uitstekend in staat om voor u als

sparringpartner op te treden.
Als het gaat om beleidszaken,
die betrekking hebben op de
zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie van mensen met een
beperking of chronische ziekte,
kijken we ieder met onze eigen bril.
Wat wij daardoor zien, horen en
ervaren, willen we graag met u delen.

Samenwerking
We zien het bij MEE als onze taak
om verder te gaan dan alleen het
meedenken over beleid. Juist in de
uitvoering, bijvoorbeeld als participant
in het Wmo-loket of bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin, zoeken we graag
de samenwerking. Denkt u daarbij aan
onderwijs, corporaties, welzijnswerk,
zorgaanbieders etc.
Onze jarenlange ervaring combineren
we met de expertise van verschillende
partners. Daarmee dragen we eraan
bij, dat een kwetsbare groep burgers
díe aandacht en zorg krijgt die zij
verdient. Zodat zij zelfredzaam zijn en
participeren in de maatschappij.
Sociale kaart
Kennis van de sociale kaart is voor MEE
onontbeerlijk. Onze consulenten zijn
dan ook uitstekend op de hoogte van
de verschillende instanties/instellingen
die een cliënt verder kunnen helpen.
MEE is geheel onafhankelijk en
verwijst de cliënt door naar die
organisatie die voor deze cliënt
het meest kan betekenen.
Op www.socialekaartnederland.nl
kunt u onze sociale kaart raadplegen.

Kengetallen
MEE is laagdrempelig. Op werkdagen
kan iedereen binnenlopen of bellen,
zonder verwijzing.
In de afgelopen jaren maakten in
Nederland ruim 100.000 cliënten van
deze mogelijkheid gebruik.
Van hen had 52% een verstandelijke
beperking, 22% een lichamelijke
beperking en 2% een zintuiglijke
beperking. Bij 15% van de cliënten
was sprake van een aan autisme
verwante stoornis, 9% viel onder de
categorie overig (chronisch ziek, niet
aangeboren hersenletsel etc.).
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Meer dan de helft van de cliënten was
jonger dan 23 jaar.
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Wilt u meer informatie over MEE?
Neem dan contact op met het kantoor
bij u in de buurt.
Dit vindt u op www.mee.nl of door
te bellen met 0900 999 88 88 (lokaal
tarief).

