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Voorwoord

Met dit Jaarverslag willen we laten zien dat wij ons optimaal
inzetten om de positie van onze cliënten te versterken.
In deze tijd is het noodzakelijk dat mensen met een
beperking de mogelijkheid krijgen hun eigen kracht te
benutten. Professionele cliëntondersteuning versterkt de
eigen kracht en de zelfredzaamheid en mobiliseert het
sociale netwerk om de cliënt heen. De juiste cliënt
versterking maakt dat cliënten zich vaak goed redden zonder
een beroep te hoeven doen op zwaardere en duurdere
vormen van ondersteuning of zorg.

Het jaar 2009 kenmerkte zich voor onze organisatie als
een zeer turbulent jaar. Desondanks heeft de kracht van
onze cliënten samen met onze inzet geleid tot hele mooie
initiatieven waarvan wij u graag deelgenoot maken.
Ik wens u veel plezier met het lezen van dit Jaarverslag.

Anja Pijls,
Directeur/bestuurder

Wij willen ze dat zelf laten vertellen. We brengen de cliënten
in dit Jaarverslag letterlijk en figuurlijk in beeld. Wij hopen
dat hiermee het werk van MEE en onze inzet meer gaat
leven.
In ons streven naar een samenleving waarin mensen met
een beperking werkelijk mee kunnen doen, werken wij
nauw samen met andere organisaties, zoals gemeenten,
onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en cliënten- en
patiëntenorganisaties. Het afgelopen jaar hebben we bij
het opzetten van verschillende Centra voor Jeugd en Gezin
(CJG’s) nauw samengewerkt met verschillende partijen.
De contacten met gemeenten binnen onze regio zijn in het
afgelopen jaar verstevigd. In dit jaarverslag interviews met
de kwartiermaker van het CJG in de Westelijke Mijnstreek en
met een wethouder.
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Levi
Toen Levi twee was merkte zijn moeder dat hij zich anders ontwikkelde
dan hun andere zoon.
Via de huisarts zijn zij doorverwezen naar de kinderarts in het
ziekenhuis en daarna naar het Team Integrale Vroeghulp (TIV).
Zij hadden er toen nog nooit van gehoord.
Na verschillende gesprekken en overleggen met het TIV, is
Levi onderzocht door een psycholoog. Hij bleek een ernstige
ontwikkelingsachterstand te hebben. In eerste instantie schrokken
zijn ouders en wisten zij niet goed wat dit zou betekenen. Het TIV
heeft hen hier goed bij ondersteund. Ook werd hen geadviseerd welke
hulp het beste zou zijn als ondersteuning bij deze ontwikkelingsachterstand. Zij hebben Praktisch
Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) gekregen, waarbij een professional hen ondersteunt bij
opvoedingsvragen en hulp biedt om de ontwikkeling van hun zoon te optimaliseren. Ook heeft het
TIV hen geadviseerd om logopedie en fysiotherapie in te zetten. De inzet van al deze middelen
is de ontwikkeling van hun zoon ten goede gekomen. Een jaar later is Levy weer getest door de
psycholoog. Toen is gebleken dat hij een lichte ontwikkelingachterstand heeft. Dit was voor de
ouders goed nieuws, van een ernstige achterstand naar een lichte achterstand in een jaar!
Zij hadden nooit gedacht dat het TIV hen zo goed kon helpen; Levi heeft in een jaar heel veel
vooruitgang geboekt. Door de juiste signalering, diagnose en inzet van hulp is Levi en het gezin erg
goed geholpen.
Als Levi bijna vier is gaan ze weer contact opnemen met MEE om hen te ondersteunen bij het
maken van een juiste schoolkeuze voor Levi.
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Vroeg, Voortdurend en Integraal

Als een kind zich anders ontwikkeld dan andere kinderen van dezelfde leeftijd roept dat vooral bij ouders veel
onzekerheid op. Vaak is het bij zeer jonge kinderen moeilijk om vast te stellen of het gaat om een ontwikkelings
achterstand of een handicap of chronische ziekte. Zeker is wel dat het vaak grote consequenties heeft voor het kind, de
ouders en de overige gezinsleden. Zij moeten hun leven opnieuw vorm en inhoud geven en zullen op veel levensgebieden
moeilijkheden tegenkomen.
Achtergrond
Vanaf het eind van de jaren ‘90 van de vorige eeuw, kreeg de
ondersteuning van gezinnen een stimulans met de regionale
projecten “integrale vroeghulp”. Ook in Zuid-Limburg is toen
het Team Integrale Vroeghulp (TIV) opgericht.
Het accent lag hierbij op de samenhang tussen voor
zieningen als consultatiebureaus, jeugdzorg, advies en
informatie, revalidatiezorg, gehandicaptenzorg, etc.
De coördinatie van het TIV werd ondergebracht bij de MEEorganisaties.
Resultaten
In de afgelopen jaren is de ondersteuning aan gezinnen met
een kind met een vermoedelijke ontwikkelingsachterstand
aanmerkelijk verbeterd, omdat er op een samenhangende
wijze werd samengewerkt. Door deze samenwerking konden
passende antwoorden worden gegeven, bijvoorbeeld met
betrekking tot opvoeding, wonen en onderwijs.
Ondanks alle successen zijn er ook knelpunten te noemen.
De verwijzing naar het TIV door consultatiebureaus en
huisartsen kan beter. Daarnaast lukt het niet altijd om een
samenhangend en op elkaar afgestemd aanbod te realiseren
omtrent zorg en onderwijs.
Nieuwe impuls
Ouders, cliëntorganisaties en beroepsorganisaties
signaleerden de behoefte aan een nieuwe impuls.
De eerder genoemde knelpunten die gezinnen kunnen
ondervinden zijn de basis geweest voor het tweejarige
project Vroeg, Voortdurend en Integraal (VVI).
Doelstelling van dit nieuwe project is het verstevigen van de
ketens van vroegsignalering, diagnostiek, ondersteuning,
zorg en onderwijs. Tien regio’s werden aangewezen als
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Pilotregio’s; Zuid-Limburg was één van deze Pilotregio’s.
In 2009 is het project Vroeg Voortdurend en Integraal (VVI)
daadwerkelijk van start gegaan. Hierbij wordt samengewerkt
met het AzM, Orbis, Atrium, Adelante, Radar, Daelzicht en
het veldinitiatief Passend Onderwijs.
Wat is er tot stand gebracht en wat gaat er nog gebeuren?
Het TIV richtte zich op de doelgroep kinderen van 0 tot 4 jaar,
terwijl binnen het project VVI deze doelgroep is opgerekt
naar 0 tot 7 jaar, omdat de periode waarin problemen bij
kinderen kunnen worden gesignaleerd dan is verlengd.
Dit betekent automatisch dat de partners in het onderwijs bij
de integrale benadering worden betrokken. Verwijsstromen
zijn in kaart gebracht, het diagnostisch proces is onder
de loep genomen en er zijn afspraken gemaakt tussen de
verschillende partijen die zich richten op het jonge kind.
De ouders die gebruik maken van de integrale Vroeghulp
hebben aangegeven dat de behoefte bestaat aan langdurige
trajectbegeleiding door een professional nadat het advies
door het TIV is afgegeven. De financiële fundering van deze
wijze van ondersteuning wordt momenteel landelijk onder
de aandacht van de politiek gebracht en er wordt gewerkt
aan een inhoudelijke invulling.
Daarnaast is geïnventariseerd welke gezinsondersteuning
voor ouders in Zuid-Limburg beschikbaar is. Duidelijk is dat
op dit gebied nog een aantal witte vlekken te onderscheiden
zijn. Deze hiaten zal MEE in nauwe samenwerking met het
CJG gaan opvullen.
In 2009 heeft het Team Integrale Vroeghulp 216 kinderen
geholpen, waarvan 23 kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar
(de uitgebreide doelgroep in het kader van het project VVI).

Kwetsbare jongeren aan het werk!

De bestrijding van jeugdwerkloosheid heeft momenteel een hoge prioriteit. In tijden van crisis zijn jongeren extra
kwetsbaar. Ook landelijk is er veel aandacht voor zogenaamd ‘kwetsbare jongeren’. Met name jongeren met
ontwikkelings- en/of gedragsproblemen hebben hulp op maat nodig om te kunnen deelnemen aan de samenleving.
Het geheel van regels en instanties is voor deze jongeren echter heel ingewikkeld. Daarom is het wenselijk dat er
coördinerende professionals zijn voor deze jongeren om hen te begeleiden bij zijn of haar zoektocht naar werk.
Achtergrond
De verwachting is dat de jeugdwerkloosheid zal verdubbelen.
In de regio Zuid-Limburg, waar de vergrijzing versneld
toeslaat, kan men het zich niet veroorloven om jongeren aan
de kant te laten staan, ook niet de kwetsbare jongeren.
Aan MEE Zuid-Limburg is de vraag voorgelegd welke
knelpunten ervaren worden rondom de groep kwetsbare
jongeren en wat er nodig is om ervoor te zorgen dat ook
deze groep op een sluitende aanpak kan rekenen, zodat
aansluiting van onderwijs op uiteindelijk de arbeidsmarkt
soepel verloopt.
Om wie gaat het?
Het begrip Kwetsbare jongeren is als volgt gedefinieerd in
het actieplan Jeugdwerkloosheid Zuid-Limburg: “jongeren
die op grond van hun beperkingen van lichamelijke,
psychische, verstandelijke en/of sociale aard niet in staat
zijn een startkwalificatie te halen voor de arbeidsmarkt of
jongeren die wel een startkwalificatie halen, maar tot de
doelgroep overbelaste jongeren behoren”. MEE kent deze
doelgroep en heeft veel expertise met betrekking tot deze
groep. Bij de ondersteuning van cliënten die op zoek zijn
naar werk, wordt door MEE ook de thuissituatie betrokken,
waardoor de kans op het vinden en houden van een baan
veel groter wordt. Omdat MEE veel jongeren met een
beperking ondersteunt, wordt al tijdens de schoolperiode
gestart met een traject dat er op is gericht de kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten.

Iedere jongere doet er toe!
In Oostelijk Zuid-Limburg loopt al sinds 2008 het
project “Aanpak Wsw-wachtlijst jongeren” waarin
iedere jongere een maatwerktraject krijgt aangeboden
om zijn/haar mogelijkheden met betrekking tot arbeid
in kaart te brengen. De vaardigheden van de jongere
worden onderhouden en een verdere ontwikkeling
van competenties is mogelijk. In het jongerenloket
functioneert een team bestaande uit een consulent van
MEE, twee arbeidsdeskundigen Wajong van het UWV, een
accountmanager en twee casemanagers. Dit team bespreekt
samen wat er nodig is om een maximale ontwikkeling
mogelijk te maken. De evaluatie van dit project laat zien dat
we met elkaar veel meer bereiken dan dat we afzonderlijk
hadden kunnen doen. Bijna 300 jongeren van de Wswwachtlijst worden adequaat ondersteund. Deze jongeren
zitten allen in een ontwikkelingstraject en doen mee naar
vermogen. Iedere jongere doet er dus toe!
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Peter
Van thuis zitten word je bepaald niet vrolijk!

Ik ben Peter en ik ben bijna 25 jaar oud. Ik woon samen met mijn
moeder en mijn zusje in Heerlen. Ik heb vroeger eerst op een gewone
lagere school gezeten, maar daar was het voor mij moeilijk om met
andere kinderen goed om te gaan. Ik ben toen naar De Zonnewijzer
gegaan, een ZMOK-school. Na het basisschool gedeelte ging ik naar
het voortgezet onderwijs, ook bij De Zonnewijzer. Na een tijdje bleek
dat ik het zou mogen proberen op een normale VMBO-school.
Ook daar kreeg ik problemen en ik kon toen niet terug naar De Zonnewijzer. Daar zat ik dan, ik was
pas veertien maar ik kon niet naar school. Ik moest me thuis zien te vermaken met mijn computer.
Maar eigenlijk wilde ik veel liever werken!
Via een kennis kwam mijn moeder een tijd later in contact met MEE. Zij hebben mij uiteindelijk
geholpen aan een baan bij de LICOM. Helaas kon ik daar maar twee jaar blijven omdat ik geen
WSW-indicatie had. Na die twee jaar kwam ik dus weer thuis te zitten en kreeg ik wel vrij snel een
indicatie, maar kwam ik onder aan de wachtlijst. Van thuiszitten word je bepaald niet vrolijk, ik was
alleen nog maar bezig met mijn computer...
MEE heeft me toen geholpen aan een baan, toch weer bij de LICOM. Ik werk nu als schoonmaker
van flatgebouwen en appartementen en dat bevalt me heel goed. Ook heb ik nog een paar
cursussen gedaan om beter voor mezelf te leren opkomen en beter met anderen te leren omgaan.
Dat heeft heel erg geholpen! Ik ben nu veel zelfverzekerder. Ik weet ook dat ik MEE altijd kan
bellen als dat nodig is; dat geeft me ook een duwtje in de rug. Nadat we in contact gekomen zijn
met MEE is alles omgedraaid!
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Cursussen

MEE Zuid-Limburg organiseert al jaren verschillende cursussen en vormen van groepswerk om zoveel mogelijk cliënten
te leren omgaan met hun beperking. In 2009 is in de verschillende regio’s een gevarieerd aanbod van cursussen geweest.
Zo zijn er cursussen gegeven met betrekking tot het omgaan met geld, maar ook over weerbaarheid en rouwverwerking.
De cursus vrienden maken, vrienden houden heeft al heel wat vriendschappen opgeleverd en de Brusjesgroepen geven
broertjes en zusjes van kinderen met autisme veel (h)erkenning.
De cursus sociale vaardigheden maakt al langere tijd deel uit van ons aanbod, maar wordt elke keer aangepast aan de
wensen van de deelnemers. Met het aanleren van sociale vaardigheden en het bespreken van lastige situaties die voor
veel mensen herkenbaar zijn, heeft deze cursus al vele cliënten op weg geholpen.
Versterken van de deelnemers
In de cursussen sociale vaardigheden praten cliënten met
een licht verstandelijke beperking met elkaar over wat
zij moeilijk vinden in het contact met anderen en waar
zij sterker en handiger in willen worden. Zij kunnen dan
ervaren dat zij niet de enige zijn die zich soms onzeker
voelt of die eens iets onhandig aanpakt. De herkenning bij
anderen speelt een belangrijke rol bij het versterken van de
deelnemers.
Praktische cursus
Tijdens de cursus wordt veel met elkaar gepraat onder
begeleiding van één of twee consulenten. Ook worden
oefeningen en rollenspellen gedaan. Het is een echte doecursus waarbij de deelnemers leren om:
• een praatje te maken met anderen;
• om te gaan met kritiek;
• voor hun mening uit te komen;
• anderen aan te spreken;
• ‘nee’ te leren zeggen
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Doel
Het doel van de cursus is om in ongeveer acht
bijeenkomsten sterker en handiger te worden in de omgang
met anderen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ook
thuis, op school, tijdens hun stage of op het werk oefenen
met datgene dat ze hebben geleerd.
De cursussen die in 2009 zijn georganiseerd:
Bij MEE Zuid-Limburg zijn in 2009 veertien cursussen
georganiseerd. De cursussen die door MEE zijn
georganiseerd, zijn: vijf cursussen voor gezinsleden
(partners, vaders, broertjes/zusjes en ouders) van
mensen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), een
cursus voor jongvolwassenen met ASS, vier sociale
vaardigheidstrainingen, een cursus rouwverwerking voor
mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVG), een
cursus specifiek voor (jonge) vrouwen met LVG, de cursus
“Omgaan met geld” en de cursus “Vrienden maken, vrienden
houden”.
In totaal namen 115 personen deel aan de verschillende
cursussen.
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Guido
Mijn naam is Guido, ik woon samen met twee huisgenoten in Sittard.
We krijgen hierbij ondersteuning.
Ik krijg ondersteuning omdat ik een leerachterstand heb. Ik ben al
lange tijd bij MEE en heb regelmatig contact met mijn consulent,
alleen als het nodig is, want ik heb hem niet altijd meer nodig.
Ik heb bij MEE de sociale vaardigheidtraining gevolgd en hier heb ik
veel aan gehad. Ik heb “nee” leren zeggen en ben een sterker persoon
geworden, voel me zelfverzekerder. Ik wist van te voren niet zo goed
wat ik moest verwachten, want wat betekent ‘sociale vaardigheden’?
Maar nu weet ik het, ik laat minder snel over me heen lopen en
voel me sterker. De training heeft twee maanden geduurd, ik ben blij dat ik heb meegedaan.
We kwamen eens per week bij elkaar. Door ervaringen te delen, onzekerheden te delen en
rollenspellen te doen binnen de groep, leerde ik om beter voor mezelf op te komen.
Ik werk nu bij de kringloop winkel, dit vind ik leuk en doe dit al zeven jaar, eerst met behoud van
mijn uitkering, nu verdien ik mijn eigen geld, ik krijg een vast maandloon.
Omdat ik nu beter voor mezelf kan opkomen, gaat het privé maar ook op het werk een stuk beter.
Mijn droom is vrachtwagenchauffeur te worden, wie weet gaat me dit ook lukken in de toekomst.
Misschien is het weer eens tijd hierover mijn consulent te bellen, kan hij me helpen te zoeken naar
mogelijkheden om toch mijn droom achter na te gaan.....
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Elly
Mijn naam is Elly. Bij Stichting MEE ben ik actief binnen ‘samen aan
tafel’. Deze groep bestaat uit vier personen, het is eigenlijk een soort
kookclubje. Elke laatste zaterdag van de maand spreken we af bij
iemand thuis en die kookt dan voor het groepje. We komen alle vier
uit Maastricht, dus het reizen valt mee. Zo kookt iedereen een keer,
is iedereen een keer gastvrouw en mag hij of zij een lekkere maaltijd
bereiden. Natuurlijk houden we rekening met elkaar, wie wat wel en
niet lust, maar ook hebben we afgesproken dat het altijd een driegangen-menu betreft, het moet wel haalbaar zijn en leuk blijven, hè?
We overleggen ook het menu met elkaar, want als iemand iets niet
lust en zit er maar bij is het minder gezellig. Ieder van ons heeft een beperking, maar dat is geen
probleem. Het is een groter probleem als iemand heel veel niet lust, hahaha!
We hebben weinig eisen, je hoeft niet goed te kunnen koken. We willen graag dat het voor iedereen
toegankelijk is, want graag breiden we uit naar zes mensen binnen ‘samen aan tafel’.
Ik ken MEE al heel lang, het is voor mij een soort achterdeurtje waar ik altijd kan aankloppen,
mocht ik vragen hebben en er zelf niet uit komen dan bel ik en komt er iemand langs.
Ik ben blij dat ik mee doe met het groepje. Op deze manier kan ik mijn sociale contacten uitbreiden
en gezamenlijk eten vind ik heel gezellig. Als het aan mij ligt gaan we nog lang ‘samen aan tafel’....

14

15

Je eigen netwerk versterken!

Mensen met een beperking hebben soms een steuntje in de rug nodig om hun eigen kracht optimaal te benutten. Om dit te
kunnen bereiken, moeten mensen zich erkend en herkend weten. Uitbreiding van het sociale netwerk en het opzetten van
vriendencirkels is daarbij een belangrijke aanzet. Een beetje zorg voor elkaar en een handje hulp komt het welbevinden
van cliënten ten goede. De sociale samenhang zal hierdoor worden versterkt. Medewerkers van MEE Zuid-Limburg zijn
hiermee in 2009 actief aan de slag gegaan.
Deskundige consulenten
Uitbreiding van het sociale netwerk kan op verschillende
manieren. Consulenten krijgen via verschillende kanalen
inzicht in de vragen van cliënten. Zij hebben de deskundig
heid om de vragen te vertalen en met collega’s te bespreken.
Door goed met elkaar samen te werken en naar elkaar te
luisteren kunnen consulenten cliënten met elkaar in contact
brengen.
In 2009 zijn negen nieuwe initiatieven ontwikkeld en zijn vier
activiteiten gecontinueerd. Bij de verschillende initiatieven
die zijn ontwikkeld om cliënten met elkaar in contact te
brengen, zijn in totaal 65 cliënten betrokken geweest.
Voorbeelden van initiatieven
• Samen aan tafel: een leuk clubje van mensen die voor de
gezelligheid en voor een lekker hapje bij elkaar aan tafel
schuiven. Initiatiefneemster is een mevrouw met een
lichamelijke beperking.
• Whiplash lotgenotencontact: Een vrouwelijke cliënte die
met de gevolgen van een whiplash kampte wilde graag in
contact gekomen met lotgenoten om ervaringen te delen.
De initiatiefneemster is er, aangemoedigd door MEE, zelf
in geslaagd dit contact tot stand te brengen.
• Autiviertal: Bij MEE waren op een bepaald moment een
aantal cliënten bekend die allemaal pas gediagnosticeerd
waren als autistisch. De worsteling met de diagnose
hadden ze gemeenschappelijk. In de veronderstelling
dat deze personen wellicht meer steun bij elkaar zouden
kunnen vinden dan bij de reguliere zorgverlening, zijn deze
cliënten met elkaar in contact gebracht om ervaringen uit
te wisselen.
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• Jongeren kiezen voor een vriendencirkel: In het cliënten
bestand van MEE bleken negen licht verstandelijk
gehandicapte jongeren te zijn die allen graag hun
vriendenkring zouden willen uitbreiden. Deze jongeren zijn
met elkaar in contact gebracht. Een vrijwilliger begeleidt
deze groep samen met een consulent van MEE. het is de
bedoeling dat de consulent zich uiteindelijk terug trekt uit
de vriendencirkel.
• Muziekinitiatief: Via het serviceloket kwam een vraag
binnen omtrent de mogelijkheden van MEE om een aantal
mensen die muziek willen maken met elkaar in contact te
brengen. Eén van de consulenten heeft de aanvrager zelf
gestimuleerd om hierin het initiatief te nemen. Vanuit MEE
is deze persoon gecoacht om zijn droom te realiseren:
een eigen clubje muzikanten, een eigen oefenplek, eigen
materiaal, een eigen muziekleraar...
• Steunpunt ME-patiënten: Een jongeman meldt zich bij
MEE, omdat zijn leven wordt ontwricht door chronische
vermoeidheid. Het vertrouwen in artsen en andere
zorgverleners is verdwenen. Lotgenoten ontmoeten wil
hij wel, maar alleen vanuit zijn eigen veilige situatie.
De jongeman wordt aangemoedigd om een chatcirkel
met lotgenoten op te zetten. Hij trekt hiervoor zelf de kar,
samen met een lotgenoot. Zijn zelf gekozen isolement
wordt langzaam verbroken...
• Chatcirkel: Vanuit een andere cursus van MEE werd
aandacht besteed aan de mogelijkheid om met elkaar te
chatten. Tijdens deze cursus werd spontaan met elkaar
gechat. Ook na de cursus bleven de deelnemers met
elkaar chatten. Maar het chatten is een middel gebleken;
sommige voormalige chatters ontmoeten elkaar nu ook
regelmatig, waardoor een leuk contact is ontstaan dat
door MEE op een afstand wordt gevolgd.

• Ouder zoekt contact met ouders van auti-pubers: moeder
van een autistische puber zoekt contact met andere
ouders om ervaringen te delen. Zij gaat in eerste instantie
deelnemen aan een ontmoetingsgroep voor ouders van
autistische kinderen. Van daaruit wil ze zelf een groep
oprichten.
• M.S. club: De initiatiefneemster maakte zich zorgen over
haar toekomst als MS-patiënte. Haar privé situatie leed
onder haar zorgen. Ze meldde zich bij MEE. Zij wilde graag
in contact komen met lotgenoten, maar ze wilde absoluut
geen klaagcontacten. Wat ze wel zou willen bestaat niet in
de reguliere hulpverlening. Aangemoedigd door MEE zette
ze zelf een gezellig clubje op met lotgenoten. Dit clubje
draait nu volledig zelfstandig. De thuissituatie van de
initiatiefneemster is flink verbeterd doordat ze een groot
deel van het zelfvertrouwen heeft teruggewonnen.
Resultaten
Veel van bij MEE bekende mensen leven in een klein
wereldje. Dit maakt de mogelijkheid om steun te ervaren
van anderen kleiner. Mensen worden minder kwetsbaar
als er sprake is van een netwerk. Door voortdurend een
beroep te doen op eigen vaardigheden, bleken mensen
meer zelfvertrouwen te krijgen en hun wereld te vergroten.
Het eigen IK mag centraal staan om te komen tot een
besef dat je iemand bent, iemand die er mag zijn en
iemand die gerespecteerd wordt. Het voeren van de
eigen regie komt aan de orde als men zelf invulling moet
geven aan de contacten. Hiervoor moet men leren zelf de
verantwoordelijkheid te dragen.
In eerste instantie zijn consulenten van MEE betrokken
geweest bij het opzetten en faciliteren van de netwerken.
In een later stadium trekt de consulent zich steeds meer
terug uit het netwerk, zodat het op eigen kracht verder kan.
Bij vragen of problemen kan een netwerk altijd weer terug
vallen op MEE.
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Lindsey
Ik ben Lindsey en ik ben 26 jaar oud. Vanaf mijn vijftiende ken ik MEE.
MEE heeft mij met verschillende zaken ondersteund. Ik stotterde
vroeger heel erg en ben een onzeker iemand, dat maakt allemaal niet
uit bij MEE. Ook heb ik een motorische beperking, maar dit is heel
minimaal. MEE heeft me geholpen met het wegwijs maken bij waar ik
waarvoor overal terecht kon.
Zoals bijvoorbeeld fysiotherapie en logopedie. Ook bij werkbemiddeling
heb ik ondersteuning gekregen. Vier maanden geleden vertelde
mijn consulent over de vriendenkring, voor mij was het belangrijk
dat deze vriendenkring voornamelijk uit meiden zou bestaan, dit is
dan ook zo samengesteld. We zijn met vijf meiden en spreken elke twee weken af. Via de mail
of telefoon zoeken we contact met elkaar. Om de beurt spreken we af bij iemand thuis, maar
soms gaan we ook naar de bioscoop of ergens een frietje eten. Ik hoop dat onze vriendencirkel
nog lang zal bestaan, ik vind het erg leuk en ben blij op deze manier met leeftijdsgenoten een
vriendschapsband op te bouwen. De volgende keer dat we afspreken gaan we naar de kermis, dat
is over een week. Ik heb er nu al zin in......
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AWBZ Pakketmaatregel

Per 1 januari 2009 zijn van overheidswege de pakketmaatregelen AWBZ ingevoerd. Het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) heeft MEE gevraagd om cliënten te ondersteunen die hun begeleiding in 2009 volledig verliezen.
Het betreft een tijdelijke ondersteuning bij het zoeken naar mogelijkheden waarmee ze voortaan zelfstandig kunnen
functioneren of hun ondersteuning zelfstandig kunnen organiseren. In augustus 2009 heeft het Ministerie van VWS MEE
gevraagd om haar taak voor de pakketmaatregelen per direct uit te breiden. Vanaf dat moment ondersteunt MEE, naast
haar reguliere taken, alle mensen die in 2009 worden geherindiceerd en hun indicatie voor begeleiding verliezen of
terugvallen in het aantal uren begeleiding. Inmiddels is met het ministerie afgesproken dat de taak van MEE met een half
jaar wordt verlengd.
Voorbereiding MEE
De eerste maanden van 2009 heeft MEE zich voorbereid op
haar nieuwe taak door te werken aan:
• De ontwikkeling van een training voor consulenten.
• De ontwikkeling van een landelijk registratiesysteem
waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel cliënten
binnen de pakketmaatregel worden ondersteund door
MEE. Cliëntbehoeften en eventuele alternatieven voor
begeleiding worden eveneens geregistreerd.
• De werving van nieuwe consulenten om in staat te zijn de
verwachte toestroom snel en adequaat op te vangen.
• De samenwerking met andere organisaties uit te
breiden. Het gaat hierbij met name om samen
werking met informatie- en adviessteunpunten GGZ,
zorgbelangenorganisaties en ouderen- en welzijns
organisaties.
Begin april was MEE er klaar voor.
Aanpak MEE
Cliënten die hun recht op begeleiding deels of volledig
verliezen, krijgen bij hun indicatiebesluit van het CIZ
informatie over de mogelijkheid om ondersteuning van MEE
te ontvangen. De aanpak is vooral gericht op het versterken
en/of vergroten van het sociale netwerk van de cliënt.
Dit gebeurt stapsgewijs en samen met de cliënt. De aanpak
bestaat uit vijf stappen. Per stap wordt rekening gehouden
met de beperking waarmee de cliënt te maken heeft.
Het verschilt per cliënt hoeveel stappen worden gezet.
Concreet ziet de aanpak van MEE er als volgt uit: er wordt
gestart met een gesprek waarin de situatie van de cliënt
wordt verkend. Kan de cliënt het verlies aan begeleiding zelf
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opvangen? Vervolgens wordt het netwerk van de cliënt in
kaart gebracht. Zo krijgt de consulent inzicht in de werking
van het netwerk en hoe dit kan worden geactiveerd.
Als deze stappen niet leiden tot een bevredigend resultaat
wordt samen met de cliënt naar alternatieven gezocht.
De kennis van de sociale kaart is hierbij van groot belang.
Resultaten MEE Zuid-Limburg
In 2009 hebben de consulenten van MEE Zuid-Limburg 126
cliënten in het kader van de pakketmaatregel ondersteund.
Ruim 80% van deze cliënten hadden te maken met totaal
verlies van begeleiding. De gemiddelde leeftijd van de
mensen die ondersteuning hebben gevraagd van MEE, is
62 jaar. Een groot deel (44%) van de cliënten heeft
beginnende ouderdomsklachten. De overige cliënten
ervaren beperkingen in hun persoonlijke verzorging of hun
psychisch functioneren. In slechts 10% van de gevallen ging
het om jongeren.
De ondersteuningsbehoefte van deze cliënten had voor een
groot deel betrekking op de levensgebieden Vrije tijd en
sport (41%) en Wonen en samenleven (33%).
Van cliënten wiens ondersteuningstraject is afgerond, is
vastgesteld met welk type ondersteuning zij zichzelf in staat
achten om zelfredzaam te zijn en te participeren. Bijna de
helft van de cliënten die in 2009 een beroep op MEE hebben
gedaan in het kader van de pakketmaatregel, hadden na
ondersteuning van MEE zelf aangegeven geen professionele
hulp meer nodig te hebben. Zij doen een beroep op
bestaande welzijnsactiviteiten of gaan meer gebruik maken
van mantelzorg of vrijwilligers.

Samen met de overige cliënten is gezocht naar een
alternatieve oplossing. Voor het grootste deel is die
oplossing gevonden bij welzijnsorganisaties.
Trends en signalen
Door het ondersteunen van cliënten die hun begeleiding
verliezen, komen bij MEE veel signalen binnen over de
consequenties van de pakketmaatregel AWBZ.
Onderstaand zijn signalen weergegeven die zijn gemeld.
• De behoefte aan en de druk op mantelzorg en vrijwilligers
neemt toe;
• Veel ouderen verliezen hun indicatie voor dagbesteding.
Dit leidt tot veel spanning en onzekerheid bij deze groep.
Het eigen netwerk is vaak beperkt; kinderen doen al veel
of wonen ver weg. Ouderen zijn vaak niet meer in staat
om zelf zaken te regelen en alternatieven te organiseren.
Eenzaamheid en sociaal isolement liggen op de loer;
• Veel kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan
verliezen (een deel van) de begeleiding die wordt ingezet
bij kinderopvang en naschoolse opvang.
Sommige kinderen krijgen wel een indicatie voor
behandeling (AWBZ) in natura in een instelling, maar dit
is vaak onnodig zwaar en veel ouders willen dat niet.
Het speciaal onderwijs kent geen verplichting voor het
bieden van naschoolse opvang;
• Logeeropvang voor kinderen met een beperking wordt
maximaal voor een half jaar vergoed, ook in situaties
waar overbelasting dreigt. Voor de pakketmaatregelen
werd logeren onbeperkt vergoed ter preventie van
overbelasting;
• Bij zelfstandig wonende cliënten met LVG en/of GGZ
problematiek is door de pakketmaatregel de kans groot
dat problemen zich pas openbaren als er sprake is van
escalatie.
De trends en signalen zijn per kwartaal door MEE gestuurd
naar de beleidsmedewerkers van de regiogemeenten,
Zuid-Limburgse welzijns- en zorgorganisaties en diverse
belangenorganisaties, zodat zij over de juiste input
beschikten om ook daadwerkelijk in te kunnen spelen op
ontwikkelingen binnen hun gemeente.
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Nelly
Ik ben Nelly en ik heb al vaker met MEE te maken gehad. In 2009
had ik MEE weer nodig en heb ik gebeld. Ik ben één van de mensen
in Nederland die te maken heeft met de bezuinigingen door de
overheid, uitgevoerd door het CIZ. Eerst kreeg ik acht uur per week
ondersteuning van gespecialiseerde thuishulp. Nu nog maar twee uur.
Eerst was ik in paniek, wat nu? Maar MEE heeft andere dingen
geregeld, zodat ik wel de hulp krijg die ik nodig heb. Ik had liever ook
nog die acht uur, maar nu red ik het ook en lopen de dingen.
Ik krijg poetshulp vanuit de gemeente, dus dit hoeft de
gespecialiseerde hulp niet meer te doen. MEE wist mij de weg te
wijzen naar instanties waar zaken aangevraagd moesten worden. Ook weet MEE waar ik recht op
heb door het leven met mijn beperking.
Omdat ik het moeilijk had met de verwerking van het overlijden van mijn dochter, ben ik ook
aangemeld bij de rouwverwerkinggroep van MEE. We kwamen elke maandag bij elkaar en
gezamenlijk praatten we over moeilijke dingen. Zo heb ik geprobeerd het verlies een plekje te
geven. Iedereen in het groepje had een dierbaar iemand verloren, iedereen gaat anders om met
verlies. Daar heb ik van geleerd en heel veel aan gehad, sta daardoor nu ook positiever in het
leven. En ik heb er een heel leuk contact aan overgehouden met iemand die ook in de groep
zat. De rouwverwerkinggroep is nu afgerond, het is erg fijn dat ik er een goede vriend aan heb
overgehouden.
Ik geniet van het leven, bekijk het zo positief mogelijk, en ja die bezuinigingen, daar kan ik toch
niets aan doen. En me druk maken over dingen waar ik niks aan kan doen dat is zonde van mijn
tijd.
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Samen het gezin versterken!

Marjon Lemmens is kwartiermaker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Westelijke Mijnstreek.
Als kwartiermaker loopt zij voor de troepen uit om vervolgens de tenten op te slaan. Dit is de letterlijke definitie van
het begrip ‘Kwartiermaker’. En dit is ook wat ze in de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek doet; ze zorgt voor de
randvoorwaarden waarbinnen het CJG straks optimaal kan gaan functioneren. Dit betekent dat ze gezorgd heeft voor
de fysieke voorwaarden (welk gebouw moeten we hebben en hoe moet dat er uit zien?) en voor de “poppetjes” (welke
functies moeten straks in en rondom dat gebouw gaan samenwerken?).
Elkaar kennen
Iedereen die vragen heeft met betrekking tot Jeugd en de
Gezin in de regio, moet terecht kunnen bij het CJG.
Die vragen kunnen heel divers zijn, maar altijd is de insteek
dat de toegang tot het CJG laagdrempelig is. Gebleken is dat
de vragen die bij het CJG in de Westelijke Mijnstreek binnen
komen vaak vrij complex zijn. De medewerkers van het CJG
verwijzen dan vaak door. “Vaak hebben de medewerkers
een Tom-Tomfunctie, zij kennen de weg die kan leiden tot
de oplossing van de problemen”, aldus Marjon Lemmens.
“MEE heeft daarbij een belangrijke toegevoegde waarde.
Consulenten van MEE die betrokken zijn bij het CJG zijn zeer
deskundig op het gebied van kinderen en jongeren met een
beperking en bovendien zijn zij goed op de hoogte van de
sociale kaart. Zij kunnen ook de overige disciplines bekend
maken met de mogelijkheden voor deze doelgroep.
Een voorwaarde hiervoor is dat medewerkers van het CJG de
MEE-organisatie kennen, maar belangrijker is nog dat men
elkaar kent; dat consulenten van MEE ook daadwerkelijk
deelnemen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Gelukkig gebeurt dat op steeds meer plaatsen en levert deze
samenwerking goede resultaten op voor ouders en kinderen.
Netwerken is de kracht van het CJG.”
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Opvoedingsonzekerheid
Toch hoopt Marjon Lemmens dat er in de toekomst ook
meer eenvoudige vragen terecht komen bij het CJG.
In die zin kan het CJG ook een deel van de rol op zich nemen
die in het verleden werd vervuld door mensen binnen het
sociale netwerk van ouders met kinderen. “Van mensen
met kinderen wordt tegenwoordig steeds meer verwacht.
Ouders moeten het tegelijkertijd steeds meer zelf uitzoeken.
Dit kan onzekerheid teweeg brengen. De rol van het CJG
is voor een belangrijk deel gelegen in het wegnemen van
deze opvoedingsonzekerheid, waardoor stress en spanning
kunnen worden voorkomen. Daarmee voorkom je ook in
veel gevallen zwaardere vormen van zorg. Voor ouders
met kinderen met een (vermoede) beperking heeft MEE
hierbinnen een belangrijke taak.”
Droom
De droom van Marjon Lemmens is dat het CJG over een
tijdje zodanig is ingeburgerd dat iedereen durft binnen te
lopen met iedere vraag die betrekking heeft op opvoeden
en opgroeien. “Zo kunnen we er samen voor zorgen
dat problemen worden voorkomen. Daarbij moet vooral
aandacht zijn voor het versterken van de kracht van het
gezin. De problemen moeten niet worden overgenomen door
een hulpverlener, maar de hulp wordt pas echt verleend als
er samen met het gezin gezocht wordt naar
de mogelijkheden om het zelf te doen.”
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Ga uit van de kracht!

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. is de heer Thijs van Es (van de lokale partij Burger Belangen Beek/
Nieuwe Democraten Beek) opnieuw benoemd tot wethouder van de gemeente Beek. Hij heeft zijn oude portefeuille
behouden, al is de naam van deze portefeuille veranderd. Heette de portefeuille eerst “inwonerszaken” nu is dat
veranderd in “welzijn, zorg en sociale zekerheid”. Dit beleidsterrein wilde de wethouder ook graag houden, want hier
heeft hij veel affiniteit mee. Zijn affiniteit met de minder bedeelden in de samenleving is groot en zijn bevlogenheid met
betrekking tot deze burgers blijkt uit ons gesprek.
Wmo
De gemeenten in Nederland werden vier jaar geleden
allemaal geconfronteerd met een nieuwe wet, de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wet verving
een aantal andere wetten en gaf de gemeente een grotere
rol in het regelen van voorzieningen dicht bij de burgers.
De bevoegdheden van de gemeenten zijn in de loop van de
afgelopen jaren juist op het gebied van de ondersteuning
aan burgers steeds meer uitgebreid. Het einde aan deze
ontwikkeling lijkt nog niet in zicht. “Dit is een goede zaak”,
volgens de wethouder, “mits er ook een bedrag tegenover
staat om deze rol goed te kunnen vervullen”. De gemeente
krijgt steeds meer vat op de problematiek en na een
aanloopperiode waarin vooral ad hoc werd gereageerd op
maatschappelijk ontwikkelingen, is nu een meer samen
hangend beleid in gang gezet. Om goed te weten wat er
speelt binnen de gemeente met betrekking tot mensen met
een beperking, heeft de wethouder regelmatig overleg met
verschillende platforms, zoals het Wmo-platform en de
gehandicaptenraad.
Rol van MEE
Toen de Wmo werd ingevoerd werd er in veel gemeenten
een gemeentelijk loket ingericht met als voornaamste taak
burgers te voorzien van de juiste informatie met betrekking
tot vragen omtrent de maatschappelijke ondersteuning in
de gemeente. De wethouder zag dat MEE in gemeenten als
Stein en Schinnen deelnam aan het lokale Wmo-loket. Hij liet
zich voorlichten over de rol van MEE en zorgde ervoor dat dit
ook in Beek werd geregeld. Nu zit iedere maandagochtend
een medewerker van MEE in het loket van Beek.
Volgens wethouder Van Es snijdt daarbij het mes aan
minimaal twee kanten. Enerzijds worden op deze manier de
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medewerkers van het loket op de hoogte gebracht van de rol
van MEE en de mogelijkheden die MEE heeft, maar vooral
is de burger van Beek nu beter af, want de medewerker
van MEE is, door haar brede kennis van de sociale kaart
en van de doelgroep, een waardevolle aanvulling op de
aanwezige deskundigheid van de loketmedewerkers.
Bovendien is de MEE-consulent in staat mensen individueel
op weg te helpen en te begeleiden. Uit eigen ervaring voegt
de wethouder daar nog aan toe dat MEE een belangrijke
rol heeft in het bijelkaar brengen van mensen met een
vergelijkbare begeleidingsbehoefte (bijvoorbeeld door sociale
vaardigheidstrainingen), zodat vriendschappen kunnen
ontstaan en mensen uit hun sociale isolement kunnen
worden gehaald.
Verbreden, verdiepen en verankeren
Bijkomend voordeel is dat de consulente van MEE in het
Beekse ook een rol heeft binnen het Centrum voor Jeugd
en Gezin. Zo krijgt zij een band met de burgers en de
problematiek binnen de gemeente. Wethouder Van Es hoopt
dan ook dat zij de kans en de gelegenheid krijgt om in ieder
geval voorlopig te blijven, om zo de steeds breder wordende
band die er is tussen MEE en de gemeente, te verdiepen en te
verankeren.
Benut de mogelijkheden
MEE en de gemeente Beek hebben met betrekking tot
mensen met een beperking een gemeenschappelijk doel,
namelijk het versterken van de eigen kracht die ieder mens
heeft. Ook mensen met en beperking. Wethouder Van Es
vindt het van groot belang dat iedereen (en zeker ook de
mensen met een beperking zelf) ziet dat mensen vooral
mogelijkheden hebben. De uitdaging is er in gelegen deze

mogelijkheden optimaal te benutten! Gezamenlijk moeten we
zorgen voor elkaar. Daar waar nodig moet de gemeente de
voorwaarden creëren om dit optimaal te kunnen doen.
De ondersteuning die hierbij nodig is moet gegarandeerd zijn.
Samenwerking met MEE biedt daartoe volop kansen.

27

Feiten en cijfers

Feiten
Over HKZ en handhaving van het certificaat.
MEE Zuid-Limburg is begin 2008 gecertificeerd in het kader
van de HKZ-norm voor MEE-organisaties. In 2009 is het
kwaliteitssysteem verder verfijnd en geïmplementeerd.
Daarbij is het systeem steeds meer onderdeel gaan
uitmaken van de dagelijkse gang van zaken. Door ons
bewust te zijn van de kwaliteitscirkel “Plan-Do-CheckAct” is het continu verbeterprincipe beter verankerd in alle
niveaus van de organisatie. Hierdoor is de 1e herbeoordeling
in 2009 positief afgerond.
Daarnaast heeft de landelijke visitatiecommissie MEE-code
een bezoek gebracht aan MEE Zuid-Limburg. De MEEcode is
een bundeling van afspraken waaraan alle MEE-organisaties
zich moeten houden. Tijdens dit bezoek is gebleken dat MEE
Zuid-Limburg voldoet aan de eisen die de MEE-code stelt.
Klachten
MEE Zuid-Limburg beschikt over een heldere klachten
procedure waarin ook de interprovinciale klachtencommissie
kan worden betrokken. Daarnaast kunnen cliënten zich
wenden tot een externe vertrouwenspersoon. Eén cliënt
heeft zich met een klacht tot de vertrouwenspersoon gericht.
Klachten kunnen ook via de website bij de organisatie
worden ingediend. Hier is geen gebruik van gemaakt.
Tien cliënten en één relatie hebben ervoor gekozen om
mondeling of schriftelijk een klacht in te dienen.
Veruit de meeste klachten zijn naar tevredenheid van de
cliënt afgehandeld.
Landelijke Benchmark
MEE-Nederland voert tweejaarlijks verschillende bench
marks uit. In maart 2009 zijn de resultaten van de bench
mark cliënttevredenheid bekend gemaakt. MEE ZuidLimburg wordt door de cliënten beoordeeld met het
rapportcijfer 8.3. Op basis van de rapportages heeft de
organisatie verschillende verbeteringen doorgevoerd met
name op het vlak van transparantie en resultaatgerichtheid.
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Cliëntenraad
De medezeggenschap op het niveau van de cliënt is bij MEE
Zuid-Limburg gewaarborgd via de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad bestaat uit acht leden. Deze raad overlegt
met de bestuurder en is het wettelijke orgaan om vorm te
geven aan de eisen rond inspraak van cliënten.
De Cliëntenraad is in 2009 zes keer bij elkaar geweest
waarvan drie keer met de bestuurder. In deze vergaderingen
heeft de cliëntenraad zich o.m. beziggehouden met:
• verbeteren van de klachtenprocedure van MEE;
• meedenken over pakketmaatregel AWBZ en welke rol MEE
hierin speelt.
• kritisch kijken naar de resultaten van het cliënttevreden
heidsonderzoek. De Cliëntenraad heeft suggesties
gedaan ter verbetering van het evaluatieformulier en erop
aangedrongen om de gemaakte afspraken met cliënten
beter vast te leggen.
Tevens is de werkgroep kwaliteit van de Cliëntenraad actief
bezig geweest met de voorbereiding van een klantenpanel
in 2010. De Cliëntenraad heeft daarnaast een werkgroep
samengesteld die MEE Zuid-Limburg adviseert in de
plannen rondom huisvesting.
De Cliëntenraad heeft in haar vergaderingen verder
informatie kregen over:
• begroting en jaarplan 2009 van MEE Zuid-Limburg;
• het project Vroeg, Voortijdig en Integraal (VVI) voor
kinderen van 0 - 7 jaar;
• de werkzaamheden van de werkgroep signalering die
als doel heeft het verzamelen en onderzoeken van
tekortkomingen/hiaten in de werkwijze van externe
organisaties om tot een verbeterde hulpverlening te
komen;
• wijziging van de organisatiestructuur.
De Cliëntenraad heeft afscheid genomen van drie leden en
heeft twee nieuwe leden mogen verwelkomen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. In het afgelopen
jaar heeft de Raad van Toezicht gedurende zes reguliere
vergaderingen met de bestuurder gesproken over de
ontwikkelingen binnen MEE Zuid-Limburg. Daarnaast is er
op 13 maart tijdens een strategiemiddag gesproken over het
specifieke onderwerp Meerjaren Strategie. In november is er
een uitgebreide meeting georganiseerd rondom het thema
“anders werken, anders huisvesten” waarin de bestuurder,
Raad van Toezicht, Cliëntenraad en ondernemingsraad
hebben geparticipeerd.
Zonder te streven naar een uitputtende opsomming is
een aantal belangrijke items besproken en waar nodig
goedgekeurd dan wel vastgesteld:
• Het jaarverslag 2008 alsmede de jaarrekening 2008
• De begroting over 2010
• De (vernieuw)plannen op de locatie Heerlen inclusief de
mogelijke financiële consequenties
• Het projectplan herinrichting administratie
• Het plan van aanpak marketing
• Het jaarplan 2009 in vernieuwde vorm
• De benchmark cliënttevredenheid 2008
• De financiële kwartaalrapportages 2009
• Het invoeren van functiedifferentiatie
• De invulling van vacatures van twee leden van de RvT
• De vereveningsproblematiek van MEE Nederland
• Het ziekteverzuim

Ondernemingsraad
In 2009 heeft de ondernemingsraad van MEE Zuid-Limburg
elf keer vergaderd.
Negen keer is er een overlegvergadering geweest met de
bestuurder.
Veel onderwerpen op de agenda stonden in het licht van
groei, toegenomen vragen van buitenaf, ruimtegebrek,
profilering van MEE. Er is een heroriëntatie op huisvesting
geweest. De organisatiestructuur is aangepast aan de
nieuwe ontwikkelingen. De functiedifferentiatie en een
evenwichtig functiebouwwerk zijn in gang gezet.
Door de veranderingen is MEE in een groei-krimpscenario
terecht gekomen. Er is een blijvend sociaal plan gemaakt en
met de vakbonden besproken. Dit kan mogelijke onrust bij
medewerkers wegnemen.
In 2010 zit de periode van de huidige OR er op en zullen
er verkiezingen plaatsvinden. De veranderingen van de
organisatie hebben ook hierop hun weerslag. Vandaar dat
het reglement van de OR is aangepast.

De Raad van Toezicht vindt het verheugend te mogen
constateren dat uit het cliënttevredenheidsonderzoek is
gebleken dat MEE Zuid-Limburg een bovengemiddelde ruim
voldoende krijgt van onze cliënten: dit geeft vertrouwen voor
de toekomst.
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Cijfers
In 2009 hebben de professionals van MEE Zuid-Limburg
4974 cliënten ondersteund met in totaal 10700 hulpvragen.
Het jaar 2009 is afgesloten met een negatief resultaat van
€ 151.917, terwijl de begroting budgettair neutraal was.
In dit resultaat is een terugbetaling van de door het CVZ
geschrapte voorziening jubileumuitkering opgenomen,
alsook een toevoeging aan een voorziening voor het
Persoonlijk Budget Levensfase, die eind 2009 in de nieuwe
CAO verplicht is gesteld.
De totale jaaromzet was € 6.024.000 en de bedrijfskosten
bedroegen € 6.188.000. Het balanstotaal per 31 december
2009 was € 2.335.516.

Personeelsbestand op 31-12
Formatie
Aantal medewerkers in
loondienst
Aantal FTE in loondienst
Aantal vrijwilligers
Verloop
Instroom personeel in
loondienst
Uitstroom personeel in
loondienst

2008
81
67,5
27
2008

100
82,3
39
2009		

7

23

8

4

Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage was in 2009: 5,2%;
in 2008 was dit 4,2%.
Productiegegevens
Vraaggebieden:
Externe zorg of dienstverlening		
Toekomstoriëntatie		
Sociaal-juridisch		
Psychosociaal		
Algemene informatie en advies		
Arbeid		
Opvoeding		
(Gezins)verzorging/ondersteuning
Vrije tijd		
Onderwijs		
Totaal		
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2009

4.007
2.102
915
834
819
561
480
444
326
212
10.700

Aard van de beperking
Mensen met een beperking in het autistisch
spectrum ASS)

544
626
710

Mensen met een lichamelijke beperking en/of
chronische ziekte (LG/CZ) inclusief mensen met
niet aangeboren hersenletsel (NAH)

819
857
859

Mensen met onbekende beperking

271
342
488

Mensen met een psychische beperking

272
217
173

Mensen met een verstandelijke beperking (VG)

Mensen met een zintuigelijke beperking (ZG)

Totaal

2007

2467
2597
2691
43
50
49
4426
4692
4974

2008

2009

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Leeftijdsopbouw

0 t/m 3 jaar 247 (5%)
4 t/m 11 jaar 1.002 (20%)
12 t/m 19 jaar 1.004 (21%)
20 t/m 39 jaar 1.351 (27%)
40 t/m 59 jaar 887 (18%)
60 jaar en ouder 439 (9%)

31

Bijlage 1

Leden Cliëntenraad:
De heer Harry Geraets
De heer Ben Scholte
Mevrouw Ellen Schoonbroodt
Mevrouw Carla Dumoulin
Mevrouw Christina Stienen
Mevrouw Lenne Valkenburg
Mevrouw Marga Houben

voorzitter
vice voorzitter

Leden Raad van Toezicht:
Mevrouw Mr. A.M. Adelmeijer
Mevrouw Drs. L. van der Werff
De heer Mr. F.A. De Schepper			
De heer Drs. G.H.L.M. Franssen		
Mevrouw Mr. C.A.M. Goebbels-Hendrikx

Leden Ondernemingsraad
Mevrouw Marij Vrolijk
Mevrouw Henrike Rutten
De heer Frank Sünnen
De heer Hans van Gestel
Mevrouw Annie Mestrom
Mevrouw Inge van den Berg

voorzitter

Mevrouw Elly Bolk

ambtelijk secretaris
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Bijlage 2

Organogram
Raad van toezicht

Ondernemingsraad

Bestuurder/Directeur

Staffunctionaris
inspanningen/projecten

Clientenraad

Financiën & Control

P&O

Ondersteunende diensten

Maastricht & Heuvelland

Oostelijk Zuid-Limburg

Westelijke mijnstreek

Manager

Regiomanager

Regiomanager

Regiomanager

bedrijfsvoering

Marketing &

Officemanager

Communicatie

Kwaliteit

Secretarieel

Gedrags-

Praktijk-

deskundige

begeleiding

TIV/VVI Project

medewerkers

Beleid/

Informatie
voorziening

Consulenten

Consulenten

Consulenten

Manager bedrijfsvoering

Regio manager

Regio manager

Regio manager

Gedelegeerd opdrachtgever
(Gog)

Jeugd & Gezin

Wonen & Samenleven

Regelgeving & Geldzaken

Vrienden & Relaties

Leren & Werken

Vrije tijd & Sport

programma
coördinatie

ICT
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Uitgangspunten van MEE

Met haar dienstverlening bevordert MEE de integratie en participatie van mensen met een beperking. Daarmee draagt
MEE bij aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Door vroegtijdige, deskundige en stelseloverstijgende
ondersteuning, wordt een (zwaarder) beroep op voorzieningen en zorg voorkomen. Dit bespaart de maatschappij veel
kosten.
Mensen met een beperking
Net als ieder ander willen mensen met een beperking hun
leven zelf vorm geven en meedoen in de samenleving.
Vrijwel dagelijks ondervinden zij, maar ook hun ouders,
partners of anderen in hun omgeving, hierin belemmeringen.
Deels hangt dit samen met de beperking. Deels heeft het
ook te maken met de maatschappij die onvoldoende is
ingesteld op beperkingen. Zo is er sprake van een woud aan
wetten, stelsels en financiële regelingen die voortdurend
veranderen. Ook de vragen veranderen in de tijd, met de
levensfase. Vaak gaat het om complexe vragen die meerdere
levensgebieden beslaan.
Mensen met een beperking zijn volwaardige burgers met
alle rechten en plichten die daarbij horen. Dit sluit aan bij
de beleidsdoelen van de overheid en het VN-verdrag voor
de rechten van mensen met een handicap. Een deel van de
mensen kan zichzelf prima redden, zeker als zij een beroep
kunnen doen op hun sociaal netwerk. Toch hebben ook deze
mensen af en toe behoefte aan deskundige hulp om daarna
weer zelfstandig verder te kunnen. Een ander deel heeft
vaker en soms langer ondersteuning nodig.
Mensen met een beperking willen zich ontwikkelen en de
regie in eigen hand houden. Zij vinden het belangrijk dat er
goed naar hen geluisterd wordt en dat er wordt meegedacht
over wat in hun situatie het beste past. Zij hebben een
professional nodig die begrijpt wat een beperking betekent
en die met hen communiceert op een manier die zij
begrijpen. Zij verwachten dat deze professional hen helpt
wanneer zij zelf of hun omgeving dat nodig hebben.
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Dienstverlening van MEE
Een beperking is levenslang en niet altijd eenvoudig te
accepteren. Om later grotere problemen te voorkomen,
is het belangrijk dat een beperking vroegtijdig wordt
gesignaleerd. Daarbij is het belangrijk dat mensen en hun
omgeving geholpen worden bij het accepteren van en het
leren omgaan met de beperking. De volgende stap bestaat
uit het duidelijk krijgen van de ondersteuningsbehoefte.
Veel mensen hebben daarbij hulp nodig, alsmede bij het
maken van keuzes uit verschillende vormen dan onder
steuning en het realiseren daarvan. Tenslotte is het van
belang dat wordt geëvalueerd of de verkregen zorg daad
werkelijk aansluit bij de zorgbehoefte. De dienstverlening
van MEE speelt in op al deze facetten.
De maatschappij is nog onvoldoende toegerust om mensen
met een beperking mee te kunnen laten doen.
Daarom adviseert MEE bijvoorbeeld bij algemene
instellingen, overheden en werkgevers hoe zij hun aanbod
zodanig kunnen inrichten dat ook mensen met een
beperking er gebruik van kunnen maken. MEE doet dit in
nauwe samenwerking met cliëntorganisaties.
Kenmerken van de cliëntondersteuning door MEE
• MEE richt zich op het versterken van de eigen kracht van
de cliënt en de mogelijkheden van het sociale netwerk.
Mensen met een beperking en hun netwerk kunnen
vaak meer dan cliënten zelf denken. De individuele
ondersteuning van MEE bestaat uit tijdelijke begeleiding
voor cliënten en hun sociaal netwerk om hen weer op
weg te helpen of om het ontstaan van problemen te
voorkomen. Ook met trainingen en cursussen wordt de
zelfredzaamheid vergroot.

• Een beperking heeft gevolgen voor de opvoeding,
ontwikkeling, wonen, vervoer, opleiding, werk, samen
leven, vrijetijdsbesteding, vrienden, inkomen en omgaan
met geld. In Nederland is op al deze gebieden veel
geregeld, maar via verschillende stelsels en regelingen.
De onderlinge samenhang en afstemming is cruciaal als
het gaat om passende oplossingen.
MEE werkt stelseloverstijgend, kent alle regelingen en
kan daardoor samen met de cliënt een integraal aanbod
organiseren. MEE initieert en coördineert samenwerking
en afstemming tussen de stelsels en bijbehorende
organisaties.
• Bij de dienstverlening van MEE is het perspectief van de
cliënt het uitgangspunt. Los van andere belangen, van
bijvoorbeeld financiers en aanbieders, ondersteunt MEE
de cliënt. Het belang van de cliënt is het vertrekpunt en de
cliënt heeft de regie. De dienstverlening van MEE is direct
toegankelijk. Er is geen indicatie of verwijzing voor nodig.
Voor de cliënt is de dienstverlening kosteloos.
• Mensen met een beperking en hun netwerk hebben veel
vragen en willen het liefst geholpen worden door één
consulent die hen met al hun uiteenlopende vragen helpt.
MEE-consulenten zijn hoog opgeleide professionals die
kennis en deskundigheid over beperkingen combineren
met een groot inzicht in de landelijke sociale kaart op alle
levensgebieden en in alle levensfasen.
• De MEE-organisaties hebben een landelijke dekking.
Zij zijn verenigd in MEE Nederland. Gezamenlijk, dus
efficiënt, wordt kennis ontwikkeld, gebundeld en
uitgewisseld. De MEE-organisaties bieden een landelijk
uniform basispakket waardoor gespecialiseerde
ondersteuning voor iedereen in het land beschikbaar
is. MEE is zelfkritisch en werkt voortdurend aan haar
kwaliteit. MEE combineert de voordelen van een landelijke
dekking met een goede bereikbaarheid en een stevige
lokale en regionale verankering.

• MEE heeft als maatschappelijke taak het signaleren van
belemmeringen die een inclusieve samenleving in de weg
staan. MEE heeft daarvoor een landelijke en regionale
signaleringsaanpak. Samen met de cliëntorganisaties
worden op basis van knelpunten voorstellen gedaan
voor oplossingen, passend bij de lokale of regionale
problematiek of vraag. Op lokaal niveau deelt MEE haar
kennis en deskundigheid met algemene voorzieningen
zodat mensen met een beperking zoveel mogelijk gebruik
kunnen maken van het algemene aanbod. Instrumenten
zijn deskundigheidsbevordering, scholing en de sociale
kaart van MEE. Als het algemene aanbod niet volstaat,
omdat de vragen te complex zijn, weten de lokale en
regionale partners dat zij kunnen doorverwijzen naar MEE.
Op deze manier draagt MEE bij aan het verhogen van de
kwaliteit van leven van mensen met een beperking doordat
individuele en maatschappelijke problemen worden
voorkomen. Vroegtijdige, deskundige en stelseloverstijgende
ondersteuning voorkomen een zwaarder beroep op
voorzieningen en zorg. De grote preventieve kracht van
de MEE-activiteiten voorkomt onder meer eenzaamheid,
voortijdige schooluitval, onderbenutting van talenten,
onnodige werkloosheid, overlast, criminaliteit en
schuldenproblematiek met de daarmee gepaard gaande
maatschappelijk kosten.

35

36

