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Meedoen mogelijk maken, daar draait het om!
Terugkijkend op 2015, het 1ste jaar van de
transitie, moet ik concluderen: ‘Wat een
dynamiek in het afgelopen jaar! En hoe
belangrijk om er als organisatie bij te zijn!’
Als de omgeving verandert, is het belangrijk
om weer je plek te vinden. Niet alleen voor
jezelf. Juist voor al die mensen die ons nodig
hebben en voor wie MEE van waarde is, is een
herkenbare positie in de nieuwe omgeving
van groot belang. En dat was soms even zoeken
in 2015.
Het sociaal domein was flink in beweging en
dat is nog steeds zo. Voor mensen met een
beperking zijn de veranderingen niet altijd
even goed te overzien. Daarom was en is het voor MEE van belang dat we
goed lokaal verankerd zijn. Dichtbij mensen en hun vragen en onzekerheden.
Dichtbij onze samenwerkingspartners. Want zonder samenwerking is
efficiënte en effectieve dienstverlening bijna niet meer mogelijk.
Onze maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan een inclusieve
samenleving, reikt verder dan de specifieke opdracht die in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) is
geformuleerd. Dit betekent dat ook andere opdrachtgevers belang
hebben bij onze dienstverlening. In 2015 hebben we een start gemaakt
met het verbreden van onze omgeving en daarvoor hebben we ook de
(neven)stichting MEE op Maat in het leven geroepen.
Het bevorderen van de inclusieve samenleving en het vergroten van de
mogelijkheden van mensen met een beperking om echt volwaardig mee
te doen, vraagt van ons dat we de omgeving maximaal benutten. Ook al is
deze omgeving niet altijd even duidelijk of zijn de lijnen in beweging. We
zoeken de ruimte en benutten de kansen.
MEE staat voor kwaliteit en onafhankelijkheid. We zetten onze kennis en kunde
altijd in om meedoen mogelijk te maken voor mensen met een beperking.
Daar draait het om!
Irene Thuis
Directeur/bestuurder MEE Zuid-Limburg
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BELEID
Borgen van de MEE(r)waarde

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo en Wlz
Door de vele veranderingen op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugd
en arbeidsparticipatie, wordt er in het nieuwe sociaal domein een nog groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen met een beperking en
hun netwerk. Onafhankelijke cliëntondersteuning is hierbij cruciaal.
Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Met behulp van cliëntondersteuning slaagt een
groot deel van de mensen erin om weer zelf regie te voeren en mee te doen.
In dialoog met gemeenten
In oktober 2015 organiseerde MEE een inspirerende dialoog met een aantal
wethouders sociaal domein uit Zuid-Limburg. Door Prof. Dr. Evelien
Tonkens (Universiteit voor Humanistiek) werd een lezing gehouden
over het lopende onderzoek ‘De belofte van nabijheid’. In dit onderzoek
wordt gekeken naar een aantal thema’s die een belangrijke rol spelen bij
de decentralisaties in het sociaal domein. Zo prikkelde zij de aanwezigen
met de vraag of het wel realistisch is om sociaal werkers de opdracht
te geven dat burgers twee stappen moeten stijgen op de Zelfredzaamheidsladder (ZRM). Wat zegt dit feitelijk over hun zelfredzaamheid? De
onderzoekservaring leert ook dat er vaak een verschil bestaat tussen
de behoefte van de burger en die van de sociaal werker bij het keukentafelgesprek. Burgers hebben vaak behoefte aan gezelligheid en steun
en willen het gesprek dan ook graag wat langer laten duren. De sociaal
werker daarentegen heeft het druk en wil zo snel als mogelijk weten
wat de situatie van de burger is en wat deze nodig heeft. De beoogde
maar ook gewenste ‘nabijheid’ wordt dan niet altijd ervaren.
MEE Zuid-Limburg biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen
met een beperking. In 2015 hebben we cliëntondersteuning geboden binnen
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in alle 18 gemeenten in
Zuid-Limburg. Daarbij kon de inrichting van de cliëntondersteuning per
gemeente verschillen als gevolg van de lokale keuzes en infrastructuur.
Daarnaast waren we in 2015 door het zorgkantoor gecontracteerd om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).
MEE werkt en handelt vanuit een visie op cliëntondersteuning. Op grond
hiervan baseert onze dienstverlening zich op een aantal kenmerken, zoals
een stelsteloverstijgende, integrale, deskundige en onafhankelijke aanpak.
Overtuigd van de meerwaarde hiervan, hebben we ons in 2015 ingezet om
deze kenmerken in het nieuwe sociaal domein te borgen.
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Open en actief stakeholdersbeleid
MEE streeft van oudsher naar een goede relatie met belanghebbenden,
zoals opdrachtgevers, cliënten en samenwerkingspartners. We erkennen
het belang om hen actief te betrekken bij ons beleid en bij onze resultaten.
Daarom voeren we op gezette tijden met betrokken partijen een open
dialoog. In 2015 was er structureel overleg met gemeenten, zorgkantoor,
cliëntorganisaties, cliëntenraad en samenwerkingspartners over diverse
onderwerpen zoals beleid, financiën, kwaliteit en de positionering en
inrichting van de cliëntondersteuning.
Lokale slagkracht met een landelijk bereik
In de uitvoering van de cliëntondersteuning sluit MEE zoveel mogelijk
aan bij de lokale infrastructuur van gemeenten. Een lokale verankering is
cruciaal om goed te kunnen functioneren. Dáár helpen we onze cliënten en
organiseren we een doelmatige aanpak met onze samenwerkingspartners.
Om ons werk optimaal te kunnen doen, maken we gebruik van MEE Nederland
als collectief van 20 MEE-organisaties om van elkaar te leren, samen te
innoveren en kennis te ontwikkelen. Eind 2015 is MEE Nederland omgevormd
tot de coöperatie MEE NL. MEE NL heeft als doelstelling om landelijke
opdrachten te werven voor de MEE-organisaties en om de specifieke
MEE-expertise te borgen en verder te ontwikkelen.

Ervaringen van onze opdrachtgevers
Meerwaarde van MEE is evident
Jos Drummen, hoofd Klant Contact Centrum gemeente Landgraaf
De mensen van MEE zijn in Landgraaf eerst in de wijkteams
geplaatst. Medio 2015 zijn ze in het tijdelijk van de wijkteams
afgesplitste jeugdteam ondergebracht. In het jeugdteam werken
ze succesvol samen met een gedragswetenschapper en een
aantal mensen van Bureau Jeugdzorg en Xonar. Daarmee hebben
we in het jeugdteam een goede mix van kennis en ervaring,
waarmee we de vragen in de volle breedte op kunnen pakken.
De meerwaarde van de MEE-mensen – naast dat het hele leuke
collega’s zijn – is dat zij vanwege de kennis en ervaring met
beperkingen meer dan de anderen bekend zijn met de problematiek én met de zorgaanbieders die voor 1 januari 2015 waren
ondergebracht in de AWBZ. Ook met Persoonsgebonden Budgetten
hebben zij daarom meer ervaring. Daar maken de collega’s in
het team dankbaar gebruik van. Wat ons betreft is de meerwaarde
van de MEE-mensen voor de wijkteams in Landgraaf evident.
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Cliëntondersteuning is absoluut noodzakelijk
Jack Gerats, wethouder gemeente Maastricht
Sinds 2015 is de taak van cliëntondersteuning volledig gedecentraliseerd naar de gemeenten. Daarmee werd de gemeente
verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op alle levensgebieden
aan alle inwoners. In een tijd waarin we steeds meer aanspraak
doen op de eigen zelfredzaamheid en het zelforganiserend
vermogen van de mensen is cliëntondersteuning absoluut noodzakelijk voor diegenen die onvoldoende zelfredzaam zijn en/of
over onvoldoende veerkracht beschikken.
Het jaar 2015 kenmerkte zich door vele ontwikkelingen en
veranderingen in het sociaal domein, maar ook door continuïteit.
De overheveling van de cliëntondersteuning voor mensen met
een beperking van het rijk naar de gemeenten is geruisloos door
MEE opgepakt. ‘We zien 2015 als overgangsjaar, de dienstverlening
wordt gecontinueerd en daar waar wenselijk worden nieuwe
ontwikkelingen opgepakt’. Dit heeft ertoe geleid dat we samen
de zoektocht naar een precieze invulling van de functie
van cliëntondersteuning zijn ingegaan en ervaringen hebben
opgedaan met de positionering van de onafhankelijke cliëntondersteuning ten opzichte van het toegangsproces en het sociaal team.
Inmiddels krijgen we steeds beter zicht op dit alles. Tegelijkertijd
krijgen we ook een steeds beter beeld van het brede palet aan
cliëntondersteuning. Er is veel ondersteuning ter versterking
van de zelfregie en keuzevrijheid - zowel informeel als formeel
- beschikbaar in de gemeente. De cliëntondersteuning van MEE
maakt daar integraal onderdeel van uit. Opdracht voor het komend
jaar is om daar met elkaar samenhang in te gaan brengen.
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ORGANISATIE
Bundelen van kracht, kennis en vaardigheden

Kennisorganisatie
MEE Zuid-Limburg heeft een regionale dekking met een stevige lokale
verankering. Op regionaal niveau worden de kracht, kennis en vaardigheden
gebundeld om op lokaal niveau professionele cliëntondersteuning te kunnen
bieden. De cliëntondersteuners van MEE zijn specialisten met generalistische
competenties. Zij beschikken over specifieke kennis van beperkingen,
levensgebieden en wet- en regelgeving gericht op de Wet maatschappelijke
ondersteuning, Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet, Jeugdwet,
Participatiewet en het Passend Onderwijs. Onze medewerkers zijn geregistreerd
als cliëntondersteuner bij het Registerplein van de Beroepsvereniging van
Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) en vooraangemeld in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Onze medewerkers
Samenstelling personeel per 31-12-2015
Aantal medewerkers in loondienst
		 • Aantal mannen
		 • Aantal vrouwen
Aantal FTE in loondienst
Instroom personeel in loondienst
Uitstroom personeel in loondienst

77
17
60
66,25
18
23

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie per 31-12-2015
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Organogram MEE Zuid-Limburg per 31-12-2015

Samenstelling Bestuur en Management Team
Het Bestuur van Stichting MEE Zuid-Limburg wordt gevormd door één
bestuurder in de persoon van mevrouw Irene Thuis. Zij is tevens directeur
van de organisatie.
Samen met onderstaande personen vormde de bestuurder in 2015 het
Management Team van de organisatie:
• Mevrouw A. Gorissen - Clustermanager
• De heer G. Haartmans - Clustermanager
• Mevrouw G. van Merwijk - Clustermanager
• De heer W.J. Noordveld - Controller
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Samenstelling en verslag Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht in 2015:
• De heer A.M.J. Cremers, voorzitter, Oud-waarnemend burgemeester
Meerssen, Oud-burgemeester Beek, Oud-wethouder Maastricht
• De heer A.C.J. van den Eeckhout, Clusterbibliothecaris Gezondheidszorg
bij de Universiteit Maastricht
• De heer H.W.P. Stassen, Arbeidsjurist/Mediator/HR-Specialist bij
Intersym2
• Mevrouw I.E. Swane - van Gelein Vitringa, Jurist Gezondheidsrecht
(Inga Iusta Causa)
• Mevrouw A.M.H. Vankan, Directeur Wijken bij Heem Wonen
In 2015 heeft de Raad van Toezicht in zes reguliere vergaderingen onderwerpen
besproken t.a.v. beleid, financiën en organisatie. Daarnaast is in een aparte
bijeenkomst de strategie van de organisatie aan de orde geweest. In 2015
heeft de Raad van Toezicht een studiedag gevolgd over de modernisering van
het toezicht, passend bij de huidige dynamiek. Tevens heeft een afvaardiging
van de Raad een bijeenkomst van MEE Nederland bijgewoond gericht op de
omvorming van de branchevereniging MEE Nederland naar de coöperatie
MEE NL. Conform de statuten heeft er in 2015 overleg plaatsgevonden met
de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van MEE Zuid-Limburg.

Raad van Toezicht MEE Zuid-Limburg
Van links naar rechts: Inga Swane, Armand Cremers,
Fons van den Eeckhout, Marjo Vankan, Har Stassen
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Ervaringen van onze Raad van Toezicht
In 2014 hebben we het 10-jarig jubileum van MEE gevierd onder het motto ’10 jaar
MEE staat voor 100 jaar ervaring’. Die ervaring is ons in het afgelopen jaar goed
van pas gekomen. De dynamiek in het sociaal domein was hevig. Maar MEE
is van oudsher gewend om mee te bewegen. Via innovatie creëren we nieuwe
wegen en kansen. Op Zuid-Limburgs niveau is de dochterstichting MEE op Maat
opgericht om onze dienstverlening in te zetten voor andere belanghebbenden.
Landelijk is de coöperatie MEE NL van start gegaan voor de werving van
regio-overstijgende opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn vrijwel overal in
Zuid-Limburg aanwezig, dichtbij mensen met een beperking. Langzamerhand
wordt onze reden van bestaan zichtbaarder en zekerder.
Armand Cremers, voorzitter
2015 was een jaar van vele bewegingen:
Van AWBZ naar gemeentelijke subsidie
Van relatieve zekerheid naar relatieve onzekerheid
Creatief op zoek naar alternatieve inkomensbronnen
Sterk appèl op de wendbaarheid van de medewerker en organisatie
Temidden van deze dynamiek is MEE onverminderd doorgegaan
met het ondersteunen van burgers met een beperking. MEE als
onafhankelijke cliëntondersteuner vergroot kennis en kunde bij
professionals en vrijwilligers, versterkt de positie van mensen met
een beperking en vergroot, versterkt en verbindt de regionale
samenwerking tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgorganisaties.
Har Stassen, lid

Trots ben ik op MEE Zuid-Limburg dat deze
organisatie in het woelige jaar 2015, met een
overgang van financiering van het Rijk naar
gemeenten, erin is geslaagd zowel inhoudelijk
als financieel haar positie en bestaansrecht
zeker te stellen.
MEE = cliëntondersteuning,
cliëntondersteuning = MEE!
Daarbij is MEE Zuid-Limburg in 2015 goed
toegerust voor de toekomst en is er al een
begin gemaakt met nieuwe kansen.
Fons van den Eeckhout, lid

In een wereld waarin de hele dag informatie tot ons komt, is het belangrijk dat we
kunnen omgaan met al die informatie.
Weten hoe je informatie op waarde moet
schatten, weten wanneer je moet handelen
en weten wanneer het (even) niet hoeft.
Dat is moeilijk en niet iedereen gegeven.
Het is daarom zo belangrijk dat een
grote groep mensen hierbij ondersteuning krijgt, een hand in de rug zodat ze
zelfstandig kunnen wonen en leven. Het
zijn de medewerkers van MEE die als
onafhankelijke partij die ondersteuning
bieden.
Marjo Vankan, lid

Gespannen en afwachtend maar ook vol vertrouwen heb ik in 2015 op de
achtergrond meegeleefd en meegekeken. Ik heb gezien en gehoord hoe
hard en welbewust is gewerkt door alle medewerkers om de onafhankelijke
cliëntondersteuning van MEE in stand te houden. Vol bewondering kan
ik vaststellen dat het hoofd goed boven water is op dit moment. De onzekerheid is nog niet voorbij maar dankzij een gedegen leiding, een stevig
managementteam en medewerkers die niet bij de pakken neerzitten, ben ik
ervan overtuigd dat al het mogelijke door MEE is en wordt gedaan.
Inga Swane, lid
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Samenstelling en verslag Cliëntenraad
Samenstelling Cliëntenraad in 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De heer B. Scholte (voorzitter)
De heer E. Bastiaan-Net
Mevrouw C. Dumoulin
Mevrouw D. Hendrix
Mevrouw M. Houben
Mevrouw G. Kollerics
De heer J. L’homme
Mevrouw E. Schoonbroodt (tot 24-03-2015)
Mevrouw C. Stienen
Mevrouw L. Valkenburg

Expertise van MEE blijkt hard nodig
In 2015 heeft de cliëntenraad zich meermalen gebogen over de veranderingen in het sociaal domein en de positie van de onafhankelijke
cliëntondersteuning hierin. De decentralisaties op 1 januari 2015 zijn met
een relatief korte voorbereidingstijd ingevoerd. De benodigde ervaring
en kennis in het sociaal domein wordt daarom voornamelijk opgebouwd
na de invoering van deze decentralisaties. Dit heeft als gevolg dat er
situaties zijn ontstaan van grote onzekerheid voor kwetsbare mensen en
hun naasten, met name voor mensen met een complexe zorgvraag. Een
deel van hen heeft het nieuwe sociaal domein - door gebrek aan overzicht
en duidelijke regelgeving - als een doolhof ervaren. Het aanvragen van
zorg vergde veel papierwerk en handelingen. Sommigen ervaren dit als
een te hoge drempel en zien er vanaf om zorg aan te vragen. Daarnaast
werd er in aanvang te weinig integraal gekeken naar de problematiek binnen
één gezin, waar zich vragen op het gebied van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet gelijktijdig kunnen voordoen.
Ook bleek een aantal indicatiestellers nog onvoldoende expertise te hebben
over beperkingen zoals autisme en een licht verstandelijke beperking.
Waar mogelijk (afhankelijk van de bekendheid met MEE en in welke
gemeente men woont) kon MEE, die deze expertise wel heeft, hierbij
helpen. Daarom is het belangrijk dat de onafhankelijke positie van MEE
en haar cliëntondersteuners gehandhaafd blijft. De expertise van MEE
voor bepaalde doelgroepen blijkt hard nodig.
Ben Scholte
Voorzitter Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg
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Samenstelling en verslag Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad in 2015:
•
•
•
•
•
•
•

Mevrouw F. Heussen (voorzitter)
Mevrouw S. Deckers (tot 1 november 2015)
Mevrouw A. Mestrom
Mevrouw M. Nauta-Demacker
De heer F. Sünnen (tot 1 februari 2015)
De heer P. Westhovens
Mevrouw E. Bolk (ambtelijk secretaris)

Met vertrouwen de toekomst tegemoet
2015 was een roerig jaar met vele veranderingen in het sociaal domein.
De daadwerkelijke overgang van de MEE-middelen naar de gemeenten werd
een feit. Medewerkers stroomden uit naar o.a. sociaal teams, Wmo-loketten
en wijksteunpunten en moesten opnieuw hun plek vinden. Het takenpakket
van MEE was niet eerder zo divers vorm gegeven. Voor de OR een uitdaging
om de binding met de achterban te behouden.
De OR heeft deze ontwikkelingen kritisch gevolgd. Het belangrijkste
speerpunt was om in dialoog en vanuit vertrouwen mee te praten over de
toekomst van MEE en de organisatieveranderingen met als doel om de
continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voor onze doelgroepen zo
goed mogelijk te waarborgen. Kernwoorden als eigen kracht, zelfsturing,
coaching, goed werkgeverschap, behoud van werkgelegenheid en behoud
van de deskundigheid van MEE stonden hierbij centraal. Ook heeft de
OR overleg gevoerd met externe Ondernemingsraden met name binnen
Parkstad voor informatie-uitwisseling en kennisdeling. Inmiddels is de
turbulentie voorbij en is de koers bepaald. De OR ziet met vertrouwen de
veranderende positie van MEE binnen het sociaal domein tegemoet.
Francien Heussen
Voorzitter Ondernemingsraad MEE Zuid-Limburg
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Jaarcijfers
MEE Zuid-Limburg heeft 2015 afgesloten met een positief resultaat van
€ 209.000 en dat is € 182.000 hoger dan in 2014. De bedrijfsopbrengsten
waren € 751.000 lager dan in 2014, met name als gevolg van lagere
gemeentelijke subsidies in 2015 dan de AWBZ-subsidie in 2014. In reactie op de
lagere opbrengsten hebben we onze operationele kosten moeten verlagen. We
zijn erin geslaagd de totale lasten met € 937.000 terug te brengen, waarvan
€ 814.000 betrekking heeft op personele kosten.
Het eigen vermogen van de organisatie is gestegen van € 1,2 miljoen naar
€ 1,4 miljoen. Het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten
bedraagt 26,1%. Dit komt min of meer overeen met het sectorgemiddelde (VVT)
in 2014, die volgens het Waarborgfonds voor de Zorgsector (VVT) 25,7% bedroeg.
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) is ten opzichte
van 2014 gestegen van 44,9% naar 47,8%.
Van het resultaat is € 120.000 gereserveerd voor de vervanging van het
registratiesysteem en er is € 50.000 gereserveerd in een bestemmingsfonds
gemeenten. Het resterende bedrag van € 39.000 is toegevoegd aan de
algemene reserve.
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Balans per 31 december 2015 ( x € 1.000)
2014

2015

Materiële vaste activa
Vlottende activa

1.036
1.667

807
2.190

Totaal

2.703		

2.997

Eigen vermogen
Voorzieningen

1.213
638

1.422
649

852

926

2.703		

2.997

Vreemd vermogen (kort)
Totaal

Exploitatierekening 2015 ( x € 1.000)
2014

2015

Opbrengsten
• subsidie AWBZ
5.934
• Maatschappelijke ondersteuning		
• Subsidies (excl. Wmo)		
• Overige opbrengsten
260
Totaal opbrengsten
6.194		

5.203
76
165
5.444

Kosten
• Personele kosten
• Afschrijvingen
• Overige kosten
Totaal kosten

5.238
142
808
6.188

4.424
228
600
5.252

Overige baten

21

17

Resultaat

27

209
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Ervaringen van onze medewerkers
Een hele verandering en ook weer niet
Marjo Cox, cliëntondersteuner MEE Zuid-Limburg
Aan de ene kant was 2015 heel anders dan de jaren ervoor.
De taken in het nieuw sociaal domein veranderen. In het begin was
het dan ook zoeken naar mijn rol. Gelukkig begint die steeds meer
vorm te krijgen. 2015 was ook heel anders omdat we binnen het
team waar ik werk, zoeken naar nog efficiënter en passender
aanbod vanuit MEE met leuke frisse oplossingen tot gevolg.
Voldoende beweging dus, hetgeen (gelukkig) flexibiliteit en creativiteit blijft vragen. En aan de andere kant was 2015 helemaal niet
anders. Ik werk nog steeds met kwetsbare mensen die zoeken
naar oplossingen, ondersteuning of bevestiging waarbij ze een
cliëntondersteuner van MEE goed kunnen gebruiken. Want door
de vele veranderingen in het sociaal domein zijn er naar mijn idee
ook veel mensen die moeite hebben om de weg te vinden. Ook
loop ik in het nieuwe sociaal domein nog wel aan tegen grenzen
en regels die nog niet helder zijn. Mijn motto is: ‘Het is minder
belangrijk wat je doet maar veel belangrijker hoe je je werk doet’.
Positiviteit en vertrouwen zijn hierbij volgens mij een goed
uitgangspunt.
Vooral een uitdagend leerproces
Avaina Jordan, cliëntondersteuner MEE Zuid-Limburg
Het was boeiend om getuige te zijn van de vele veranderingen in
het nieuwe sociaal domein. Afgelopen jaar kwam er behoorlijk wat
nieuwe informatie op me af m.b.t. de Wet langdurige zorg, Wet
maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet.
Elke dag heb ik bijgeleerd. Mijn leerproces werd nog eens versterkt
door de verschillende werkzaamheden die ik in 2015 bij MEE mocht
doen, waaronder Integrale Vroeghulp (IVH). Dit was soms best wel
een uitdaging maar is misschien ook wel een afspiegeling van wat
er op dit moment gebeurt in het sociaal domein. De vele veranderingen in mijn baan maakten me in het algemeen heel enthousiast.
Maar soms was het ook spannend en moest ik weer even de balans
in mezelf vinden. En dat heeft me wel doen denken hoe moeilijk
het voor onze doelgroep moet zijn om met zoveel veranderingen
om te gaan. Als ik kijk naar de vele initiatieven in het sociaal domein
en hoe er wordt nagedacht om steeds meer bij de doelgroep en
hulpvragen aan te sluiten, dan ben ik positief en heb ik veel
vertrouwen.
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KWALITEIT
Werken met passie en vakmanschap

Kwaliteit
Kwaliteit is stevig verankerd in het DNA van onze medewerkers. Bij MEE
staat kwaliteit primair voor werken met passie en vakmanschap met de
juiste bejegening voor onze cliënten met een beperking. Onze medewerkers
handelen vanuit de overtuiging dat mensen met een beperking volwaardige
burgers zijn met dezelfde rechten en plichten. Dat zij net zoals ieder ander
het recht hebben om in de eigen leefomgeving mee te doen. Om meedoen
mogelijk te maken, beschikken onze medewerkers over een brede deskundigheid op het gebied van beperkingen, levensgebieden en wet- en regelgeving.
We hechten veel belang aan een juiste bejegening: een respectvolle houding
waarbij we de wensen van onze cliënten serieus nemen en de regie niet van
hen overnemen. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag en verwachtingen
van onze cliënten en bevorderen we een efficiënte en effectieve dienstverlening.
HKZ-certificering
In 2015 is de kwaliteit van onze dienstverlening voor de negende keer positief
beoordeeld door het Keurmerkinstituut. Het Keurmerkinstituut stelt dat
onze dienstverlening in ruime mate voldoet aan de eisen van de HKZ-norm.
Constatering is dat de gemaakte kwaliteitsafspraken, die consequent
up-to-date worden gehouden in ons kwaliteitssysteem, ook aantoonbaar zijn
terug te vinden in de dagelijkse praktijk. Een andere constatering is dat onze
dienstverlening is uitgebreid door inzet van onze expertise voor professionals
en andere belanghebbenden zoals werkgevers en scholen. Ook deze vorm
van dienstverlening voldoet aan de HKZ-normen voor MEE-organisaties.
Cliënttevredenheid
We hechten veel belang aan het oordeel van onze cliënten over de genoten
dienstverlening. Daarom halen we structureel en continu hun input op.
Sinds 2008 is de waardering voor onze dienstverlening niet lager geweest
dan het rapportcijfer 8. De gewijzigde positie die MEE in de nieuwe omgeving
heeft ingenomen, heeft dat niet veranderd. Ook in 2015 beoordelen cliënten
onze dienstverlening gemiddeld met het rapportcijfer 8.
De resultaten op het gebied van participatie en zelfredzaamheid laten in
2015 het volgende beeld zien:
• 87% van de respondenten antwoordt bevestigend op de vraag of zij
door de ondersteuning van MEE beter in staat zijn om mee te doen in
de samenleving. In 2014 was dat 83%.
• 80% van de respondenten antwoordt bevestigend op de vraag of de
zelfredzaamheid groter is geworden dankzij de ondersteuning van
MEE. In 2014 was dat eveneens 80%.
Daarnaast geeft 94% van de respondenten te kennen tevreden te zijn over
de bereikbaarheid van MEE.
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Klachten
We vinden het belangrijk dat onze cliënten weten waar ze terecht kunnen
met een klacht. Elke cliënt wordt daarover geïnformeerd aan het begin van
het dienstverleningstraject. In 2015 zijn er vijf klachten geuit, waarvan er
drie naar tevredenheid van de cliënt zijn opgelost. Alle formele klachten
worden conform een heldere procedure opgepakt en afgehandeld.
Cliënten met klachten kunnen zich laten bijstaan door een onafhankelijke
cliëntvertrouwenspersoon van het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). In 2015 is deze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon één keer
geraadpleegd. Cliënten kunnen voor het indienen van een klacht ook terecht
bij de Interprovinciale klachtencommissie van MEE. Hiervan is in 2015 geen
gebruik gemaakt.
Innovatie
In 2015 hebben we veel aandacht besteed aan het faciliteren van een innovatief
klimaat via het versterken van het ondernemerschap. Hiervoor is o.a. een
kopgroep in het leven geroepen die innovatieve ideeën aanjaagt en nieuwe
initiatieven steunt.
In 2015 hebben we geïnvesteerd in veranderingen in eigen processen of
diensten om meer efficiency en effectiviteit te realiseren. Ruimer hebben we
ons in het afgelopen jaar gericht op innovatie die bijdraagt aan vernieuwing in
het sociaal domein. Deelmee is hiervan een voorbeeld. Deelmee is een online
kenniscommunity waarbinnen professionals binnen het sociaal domein
organisatie-overschrijdend kennis en expertise met elkaar kunnen delen.
Ook in 2015 hebben we geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de sociale
netwerkversterking (SNV). In de lokale infrastructuur delen we onze kennis
van SNV evenals de kennis van beperkingen met de verschillende samenwerkingspartners. In 2015 is er voor medewerkers van gemeenten eenmalig
een gratis scholing SNV georganiseerd.
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Uitspraken van onze cliënten
Om nog meer grip te krijgen op de resultaten van de dienstverlening, stuurt
MEE een cliënttevredenheidskaartje aan een steekproef van cliënten die
een dienstverleningstraject bij MEE hebben afgesloten. Het kaartje bevat
5 vragen, het verzoek om een rapportcijfer te geven voor de dienstverlening
en een open blok voor eventuele opmerkingen. Via het open blok ontvangen
we veel waardevolle feedback van onze cliënten. Hieronder een greep uit de
uitspraken die cliënten met ons delen.
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SAMENWERKING
Verbinden en versterken

Samenwerking
Samenwerking is in het nieuwe sociaal domein niet meer weg te denken.
Samenwerking is niet alleen een belangrijk middel om efficiëntere,
effectievere en vernieuwende dienstverlening te bieden. Door de krachten te
bundelen kunnen we ook meer doen met minder middelen. Maar samenwerking is ook van belang om de toenemende vraag naar cliëntondersteuning
op te vangen. In 2015 heeft MEE via deelname aan o.a. sociaal wijkteams,
wijksteunpunten, jeugdteams en Centra Jeugd & Gezin samengewerkt met
een groot aantal lokale en regionale partners, zoals welzijnsorganisaties,
zorgaanbieders, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en thuiszorgorganisaties/wijkverpleegkundigen. Daarnaast heeft MEE in 2015 de
samenwerking met een aantal specifieke partijen, zoals de welzijnsorganisaties en de informele zorg/cliëntondersteuning, vergroot.
Welzijnsorganisaties
Met de vier grote welzijnsorganisaties (Alcander, Meander Maatschappelijke
Dienstverlening, Partners in Welzijn (PIW) en Trajekt) heeft MEE Zuid-Limburg
in 2014 formeel de intentie bekrachtigd om de samenwerking rondom
cliëntondersteuning te intensiveren. In 2015 is hier op allerlei manieren
concreet vorm aan gegeven. Met Alcander trekken we samen op in de
sociale buurtteams in Heerlen waar we elkaar vertegenwoordigen. In 2015
was er met Alcander ook samenwerking op het gebied van cursussen en
trainingen. Met Partners in Welzijn zijn we in 2015 een gezamenlijk project
gestart om vrijwilligers in te zetten bij het voorbereiden en bijstaan van
burgers bij het keukentafelgesprek. Tevens hebben we met PIW één
centraal aanmeldpunt ingericht waar burgers van Sittard-Geleen zich kunnen melden voor ondersteuning bij het keukentafelgesprek. Met Trajekt zijn in
2015 de mogelijkheden verkend voor samenwerking rondom budgetkringen
en schulphulpverlening. Kern is dat goede, snelle en onafhankelijke cliëntondersteuning gewaarborgd blijft.
Informele zorg/cliëntondersteuning
In 2015 hebben we proactief de verbinding gezocht met de informele
zorg/cliëntondersteuning. De informele zorg neemt in de regel al veel
praktische cliëntondersteuning op zich, maar voelt zich niet altijd toegerust
op deze taak. Er wordt ook algemeen geconstateerd dat nog relatief weinig
vrijwilligers weten om te gaan met burgers met een verstandelijke
beperking en autisme. We werken zoveel mogelijk samen met de informele
zorg en vrijwilligers en ondersteunen hen door middel van consultatie,
advies en deskundigheidsbevordering.
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In 2015 heeft MEE NL samen met de ouderenbonden PCOB en de unie KBO
een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel om de cliëntondersteuning aan ouderen te verbeteren. Om dit te realiseren, gaan de
professionele cliëntondersteuners van MEE en de vrijwillige ouderenadviseurs
van PCOB en Unie KBO intensiever samenwerken. In Sittard-Geleen werken
MEE en de KBO al samen in de pilot cliëntondersteuning. Doel is om de
formele en informele cliëntondersteuning - passend bij de uitgangspunten
van het sociaal domein - zo optimaal mogelijk met elkaar te verbinden.
Integrale Vroeghulp
Integrale Vroeghulp (IVH) is een regionaal expertisenetwerk gericht op
kinderen van 0-7 jaar bij wie de ontwikkeling anders/vertraagd verloopt.
Doel is om de ouders en het kind (vroeg)tijdig toe te rusten zodat het kind
zich optimaal kan ontwikkelen en kan blijven deelnemen aan de reguliere
leefomgeving. Het netwerk IVH kent 13 aangesloten partners. Daarnaast
wordt nauw samengewerkt met o.a. jeugd- en/of wijkteams, onderwijs,
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De rol van MEE Zuid-Limburg
binnen het regionale expertisenetwerk IVH is tweeledig. MEE neemt de
coördinatie op Zuid-Limburgs niveau voor haar rekening. Daarnaast levert
MEE inhoudelijke expertise in de vorm van casemanagement oftewel
trajectbegeleiding voor ouders en hun kind.
In 2015 heeft IVH vooral ingezet op nauwe samenwerking en een betere
inhoudelijke aansluiting met de wijk- en jeugdteams. Dit heeft er o.a. toe
geleid dat IVH is gaan werken met 1gezin1plan. In 2015 is de expertise van
het netwerk vergroot. Kentalis en Adelante audiologie & communicatie zijn
deel gaan uitmaken van de kernteams IVH om de invloed van een taalontwikkelingsstoornis of gehoorproblemen op de ontwikkeling van het kind te
signaleren. Een kinderpsychiater van Zuyderland GGZ Kind en Jeugd neemt
via een pilot deel aan de kindbesprekingen en kan worden geconsulteerd
bij casuïstiek. In vrijwel alle gemeenten was er in 2015 sprake van een toename van het aantal aanmeldingen IVH. Naar alle waarschijnlijkheid heeft
dit te maken met de toenemende lokale aansluiting van IVH. Voor de cijfers
2015 IVH, zie pagina 26.
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Ervaringen van onze samenwerkingspartners
Kennis van MEE is van toegevoegde waarde
Carina Heugen, manager sociale buurtteams in Heerlen
MEE en Alcander trekken sinds 2014 samen op in de sociale
buurtteams (SBT’s) in Heerlen. De medewerkers in de SBT’s
hebben enerzijds een belangrijke buurtfunctie. Ze maken
gebruik van de kracht en de zelfredzaamheid van de buurt en
versterken die. Anderzijds hebben ze een cliëntfunctie waarbij
ze laagdrempelig en outreachend te werk gaan en kortdurende
ondersteuning bieden en/of 1gezin1plan opstellen om langdurige of specialistische ondersteuning te organiseren.
De medewerkers van MEE hebben een prima plek ingenomen
in de sociale buurtteams. De kennis en vaardigheden van MEE
sluiten goed aan op de maatschappelijke functie in de SBT’s.
De specifieke kennis van beperkingen van de MEE-mensen is
van toegevoegde waarde. Ook de samenwerking van de mensen
van MEE met de collega’s van andere instellingen verloopt
prima. MEE wordt beschouwd als een waardevolle partner in
de SBT’s.

MEE heeft het overzicht van betrokken partijen
Joyce Philips, jeugdverpleegkundige Zuyderland JGZ 0-4 jaar in Sittard
Ik heb in 2015 regelmatig samengewerkt met een medewerker
van MEE in een of meerdere casussen. Deze samenwerking
heb ik als zeer positief ervaren mede omdat de lijntjes naar
elkaar erg kort waren. Mijn ervaring is dat even bij elkaar
binnenlopen op kantoor om met elkaar te sparren over een
plan van aanpak, het werk efficiënt maakt. MEE heeft een
goed overzicht van partijen die bij een casus betrokken zijn.
Daarom heb ik samen met MEE gekeken welke contacten er
in een casus al lagen om van daaruit zo efficiënt mogelijk de
benodigde zorg te kunnen inzetten. Samenwerken en gebruik
maken van elkaars deskundigheid is in het nieuwe sociaal
domein van groot belang en kan voor iedereen een meerwaarde
hebben. Voor de cliënt maar zeker ook voor mij als medewerkster Jeugdgezondheidszorg JGZ.
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ACTIVITEITEN
in 2015
Meedoen mogelijk maken

Cliëntondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning
Individuele ondersteuning
In 2015 hebben wij binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
5.060 mensen individueel ondersteund. Zij waren afkomstig uit alle gemeenten
in Zuid-Limburg. Onderstaand staafdiagram laat zien van welke beperking
er bij onze cliënten sprake was in 2015. In het algemeen richt de cliëntondersteuning van MEE zich op mensen met complexe vragen op verschillende
levensgebieden. Burgers van alle leeftijden en hun netwerk kunnen bij MEE
terecht.
Figuur 1: Aantal cliënten Wmo in 2015 en hun beperking
De doelgroep ‘Overig’ bestaat uit kinderen bij wie het vermoeden is van een
ontwikkelingsachterstand/beperking, uit burgers bij wie de beperking nog niet
bekend is bij aanmelding en uit burgers, verwijzers, samenwerkingspartners,
vrijwilligers en betrokkenen uit het netwerk met vragen gerelateerd aan een
beperking.
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Figuur 2: Cliënten Wmo per leeftijdscategorie in 2015
De kolom ‘Niet bekend’ bestaat met name uit verwijzers, samenwerkingspartners, vrijwilligers en betrokkenen uit het netwerk. Van deze groep wordt enkel
de woonplaats (gemeente) geregistreerd.

Integrale Vroeghulp
In 2015 heeft MEE in Zuid-Limburg 375 trajectbegeleidingen/casemanagement
Integrale Vroeghulp uitgevoerd. Het betreft trajectbegeleiding van kinderen
van 0-7 jaar bij wie de ontwikkeling anders/vertraagd verloopt.
Figuur 3: Trajectbegeleidingen Integrale Vroeghulp
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Groepsgerichte activiteiten
MEE ondersteunt mensen ook zoveel mogelijk in groepsverband via
cursussen, trainingen, lotgenotengroepen en voorlichtingsbijeenkomsten.
In 2015 namen ruim 500 burgers met een beperking en hun betrokkenen
uit Zuid-Limburg deel aan onze groepsgerichte activiteiten.
Een greep uit onze groepsgerichte activiteiten in 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brussengroep voor broertjes en zusjes van kinderen met autisme
Agressie-regulatie trainingen
Ontmoetingsgroep voor ouders van kinderen met autisme
Groepsbijeenkomsten rouwverwerking
Trainingen sociale vaardigheden
Vriendenkringen
Breincafé’s voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en
hun partners
Budgetteringsgroepen
Informatiebijeenkomsten over autisme en het omgaan ermee
Informatiemiddag in het kader van de autismeweek
Lotgenotengroepen autisme
Informatiebijeenkomst in het kader van de Wet langdurige zorg
Mantelzorggroep
Onderling Sterk themabijeenkomsten voor mensen met een licht
verstandelijke beperking
Psycho-educatie autisme

Daarnaast heeft MEE in 2015 lezingen en cursussen verzorgd voor o.a. een
groep vrijwilligers in Sittard-Geleen, bezoekers van Maasveld en studenten
van Hogeschool Zuyd en hebben we meegewerkt aan de Parkstad Zorgbeurs
en diverse lokale infomarkten.
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Cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg
In 2015 heeft MEE Zuid-Limburg onafhankelijke cliëntondersteuning geboden aan 268 mensen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).
Figuur 4: Aantal cliënten Wlz in 2015 en hun beperking

Figuur 5: Cliënten Wlz per leeftijdscategorie in 2015
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Ervaringen van onze cliënten
MEE heeft me er echt doorheen geholpen
Rob Hoenen, cliënt
Vorig jaar kwam ik steeds meer in de knoei te zitten met mijn
verzorging thuis. Ik ben gehandicapt en heb 24/7 hulp nodig op
variabele tijden. In een gesprek met een beleidsmedewerkster
van de gemeente werd geopperd dat ik MEE zou kunnen
inschakelen om mogelijk met hulp van MEE een Persoonsgebonden budget (PGB) voor verzorging en verpleging aan te
vragen bij de zorgverzekeraar. Na een aantal voorbereidende
gesprekken ben ik, onder begeleiding van MEE, het gesprek
met de zorgverzekeraar aangegaan. Dat was zwaar en leverde
aanvankelijk een afwijzing op. Maar dankzij de onaflaatbare inzet van o.a. MEE werd uiteindelijk een PGB toegekend waardoor de thuissituatie weer een stukje draaglijker is kunnen
worden. MEE stond naast me en heeft me er echt doorheen
geholpen!

Nu kan ik me echt op iets richten
Claudia, cliënt
Ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik niets kon. Dat werd
eigenlijk steeds erger. Niets lukte en ik voelde me nergens
thuis. Totdat ik in contact kwam met MEE. De cliëntondersteuner van MEE keek heel anders naar me, die zag alleen
maar wat ik wél kan. Dat voelde zo anders. Mijn cliëntondersteuner heeft me geholpen bij het zoeken naar een stage.
Dat is gelukt. Hij ondersteunde me en ging mee naar beoordelingsgesprekken. Hij zei vaak positieve dingen over me en
dat is fijn om te horen. Complimenten doen me goed. Ik heb
meer zelfvertrouwen gekregen. Momenteel zijn we op zoek
naar een werkervaringsplek waar ik weer nieuwe dingen kan
leren en door kan groeien naar een betaalde baan. Mijn grote
droom is dat ik over een tijdje mijn eigen geld verdien. Nu kan
ik me echt op iets richten.
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VOORUITBLIK
Bouwen aan de toekomst

Speerpunten
MEE is een unieke organisatie op het gebied van cliëntondersteuning. MEE
staat voor levensbrede, laagdrempelige en professionele cliëntondersteuning
aan mensen met een beperking. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven
doen, bouwen we in 2016 verder aan:
1. Borgen van laagdrempelige, onafhankelijke cliëntondersteuning o.a.
door meerjarige afspraken met gemeenten en zorgkantoor.
2. Resultaatsturing door onze registratie zodanig in te richten dat wij
kunnen verantwoorden op resultaat.
3. Kostenbewustzijn om zo gunstig mogelijke inverdieneffecten te
realiseren.
4. Verdergaande samenwerking met andere formele en informele
aanbieders van cliëntondersteuning.
5. Partnerschap met maatschappelijk betrokken ondernemers die de
mogelijkheden van mensen met een beperking optimaal willen
benutten.
6. Innovatie om meer te bereiken met minder middelen.
7. Kennisontwikkeling en –deling, zoveel mogelijk samen met en voor
onze partners in het veld.
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MEE werkt mee
MEE combineert de voordelen van een regionale
dekking met een goede lokale bereikbaarheid.
Onze cliëntondersteuners waren in 2015 op meer
dan 40 plekken in Zuid-Limburg met gemeenten en
partners aan het werk:
• 5 gemeenteloketten
• 7 sociale buurtteams
• 12 sociaal teams en wijkteams
• 7 wijksteunpunten
• 6 jeugdteams
• 3 Centra Jeugd & Gezin
• MTB, Loket Werk en Inkomen, Vixia
• Veiligheidshuis.
Daarnaast waren we betrokken bij een aantal
netwerken/ samenwerkingsverbanden zoals het
netwerk Arbeid, Streekzorg Westelijke Mijnstreek
en het netwerk LVB (voor mensen met een licht
verstandelijke beperking).
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