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Je hoeft het niet in je eentje te doen!
Deze slogan is precies datgene waar MEE
Zuid-Limburg voor staat.
En om dit ook goed zichtbaar te maken
voor cliënten, maar ook partners en
stakeholders, hebben we er voor gekozen
dit te vertalen naar onze folderlijn. Deze
is in 2017 volledig vernieuwd. Tijdens
onze MEE Marktplaats in september,
mocht ik de eerste folders uitdelen aan
2 ervaringsdeskundigen en de wethouder
van Sittard-Geleen.
Je hoeft het niet in je eentje te doen!
En dat is maar goed ook. Iedere dag zien
we dat de wereld om ons heen voor veel mensen te complex geworden is.
Of je nu behoefte hebt aan zorg; aan algemene ondersteuning of gewoon
je weg door het leven zoekt, de te nemen routes zijn niet altijd eenvoudig.
Onze eigen ervaringsdeskundigen vertellen ons dat keer op keer. Zij helpen
ons goed te blijven kijken naar wat nodig is. Daar leren we van en het houdt
ons scherp.
Gelukkig staan ook wij niet “in ons eentje”. Zowel in de eigen regio bij onze
gemeentelijke opdrachtgevers, als bij de landelijke politiek zien we een
toenemende aandacht voor het bevorderen van een inclusieve samenleving.
En vooral voor het feit dat sommige groepen (kwetsbare) mensen toch wat
extra ondersteuning nodig hebben. We zijn blij dat een aantal gemeenten
in ons land, waaronder Maastricht, een voorbeeld willen zijn als Koplopergemeente cliëntondersteuning. Zij kunnen mede richting geven aan deze
belangrijke taak vanuit de Wmo.
Iedere dag opnieuw staan wij naast onze cliënten. Bij grote of kleine vragen;
bij eenvoudige of hele complexe vraagstukken. We zien mensen zoeken;
vertwijfelen; onzeker omdat ze de weg niet weten. Maar we zien hen gelukkig
ook genieten als zij hun eigen keuzes hebben kunnen maken; als vragen
opgelost zijn en ze het pad naar de toekomst weer gevonden hebben.
Ons gele eendje beschouwen we inmiddels als een mooi en krachtig symbool.
Een symbool voor onze inzet om MEEdoen mogelijk te maken!
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
Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het is dat er voor mensen, zeker
voor hen die een beperking hebben, onafhankelijke cliëntondersteuning
beschikbaar is. De maatschappelijke opvatting over de vereiste zelfredzaamheid van mensen, de grote wens om mensen zelf regie te laten houden over
hun leven, maakt dat deze ondersteuning vaak bepalend is voor de mate
waarin en de wijze waarop mensen hun leven kunnen inrichten. Bovendien
zijn de veranderingen binnen het sociale domein onverminderd groot en weet
nog lang niet iedereen de juiste weg te vinden als er vragen of zorgen zijn.
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 2017 heeft MEE Zuid-Limburg cliëntondersteuning geboden binnen de
Wet maatschappelijke ondersteuning aan inwoners uit alle 18 gemeenten.
De vorm en inrichting van deze cliëntondersteuning kan per gemeente
verschillen als gevolg van de eigen lokale keuzes en de gemeentelijke
infrastructuur binnen het sociale domein. Daarnaast waren we in 2017 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
stelstel overstijgende, integrale, deskundige, preventieve en onafhankelijke
aanpak. Inmiddels is MEE in veel gemeenten stevig verankerd in het lokale
sociale domein. In 2017 is in veel gemeenten een inhoudelijke bijdrage
geleverd aan de (door)ontwikkeling van de gemeentelijke visie op cliëntondersteuning.
De preventieve waarde van de MEE cliëntondersteuning
De cliëntondersteuning van MEE heeft betrekking op alle leefgebieden.
Door de integrale aanpak draagt de cliëntondersteuning bij aan meer zelfredzaamheid en aan maatschappelijke, arbeids-, jeugd- en financiële participatie.
Hierdoor kunnen zwaardere zorg en ondersteuning zoveel mogelijk worden
voorkomen. MEE heeft de preventieve waarde van haar cliëntondersteuning
onderzocht door 137 afgesloten trajecten uit 2015 te evalueren:
• Bij 115 van de 137 trajecten zijn in totaal 247 resultaten gemeten op de
leefgebieden van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Bij 18 van de 137
trajecten was geen sprake van resultaat op de leefgebieden maar van
één of meerdere overige resultaten zoals het voorkomen van bezwaar en
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beroep. Bij slechts 3% van de trajecten was sprake van geen resultaat.
• Bij 56% van de trajecten is met inzet van MEE een maatwerkvoorziening
voorkomen, verkleind of ten minste uitgesteld.
In 2017 zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het rapport
“Preventieve waarde cliëntondersteuning MEE”.
Open en actief stakeholderbeleid
MEE staat midden in de samenleving; midden in het sociale domein. Want
daar komen we niet alleen onze cliënten tegen, maar ook vele partners en
opdrachtgevers. Zonder deze laatsten, kunnen wij ons werk niet doen en
kunnen we ook niet van betekenis zijn voor de vele cliënten in Zuid-Limburg
die jaarlijks van onze ondersteuning gebruik maken.
De stakeholders hebben daarmee een belangrijke rol die ook gewaardeerd wordt.
Om inzicht te krijgen in hoe de stakeholders tegen MEE aankijken, hebben
wij in 2017 2 extra onderzoeken uitgevoerd. Namelijk bij de ketenpartners als
bij de opdrachtgevers. De ontvangen reacties vertalen we zoveel als mogelijk
naar een verdere versterking van ons werk.
Om inzicht te krijgen in de ervaringen van verbetersuggesties van de cliënten, voeren we continu cliënttevredenheidsonderzoeken uit. De resultaten
hiervan zijn onderwerp van gesprek met de Cliëntenraad.
Met gemeenten, zorgkantoor en cliëntorganisaties zijn er structurele overleggen over beleid, financiën, kwaliteit en de visie met betrekking tot cliëntondersteuning. Daarnaast zijn er vele incidentele contacten en presentaties
met en voor stakeholders.
Dialoogbijeenkomst van de Raad van Toezicht met gemeentebestuurders,
raadsleden en bestuurders van samenwerkingspartners stond in 2017
opnieuw in het teken van de Inclusieve arbeidsmarkt. Dit thema verdient
nog steeds veel aandacht omdat een groot deel van de mensen met een
(arbeids)beperking weinig kansen en mogelijkheden hebben op reguliere
arbeid. Uit een lezing van N. Cortenraad van Vebego bleek dat er in onze
regio ook juist hele goede voorbeelden zijn van bedrijven die zich inspannen
om mensen met een beperking mee te laten doen. En daar overigens ook
goede resultaten mee behalen.
Dat dit ook hard nodig is en blijft, bleek uit een lezing van Th. Thuis,
zakelijk leider 4Limburg. Ondanks dat de Limburgse arbeidsmarkt bloeit
en er vele vacatures zijn, staan nog vele duizenden mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt langs de kant. Ondersteuning van deze
kwetsbare groepen is nodig om hun kansen te bevorderen
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De kracht van verbinding, lokaal en landelijk tegelijk
In de regio Zuid-Limburg is MEE aangesloten op de lokale infrastructuur die
in iedere gemeente zijn eigen vorm en inhoud kent. Deze lokale verankering
is cruciaal voor de zichtbaarheid en bereikbaarheid van cliëntondersteuning
maar ook om met burgers en professionals zoveel mogelijk een passende
oplossing te realiseren in de eigen leefomgeving. Een doelmatige samenwerking
met de (lokale) partners hoort daarbij.
Ter ondersteuning en borging van ons werk, benutten we de kracht van de
coöperatie MEE NL.
Dit collectief van 20 MEE-organisaties biedt ons de gelegenheid om van elkaar
te leren, samen te innoveren en ondernemen, en kennis te ontwikkelen.
Daartoe zijn er in 2017 nieuwe labels ingevoerd; MEE Cliëntondersteuning;
MEE participatieprojecten en de MEE Academie.
MEE NL heeft daarnaast als doelstelling om landelijke opdrachten te werven
voor de MEE-organisaties en om de specifieke MEE-expertise te borgen en
verder te ontwikkelen.
Inzet ervaringsdeskundigheid
MEE Zuid-Limburg is overtuigd dat mensen hun ervaringen in het leven met een
beperking op een positieve manier kunnen inzetten in de dienstverlening die
MEE biedt. Mensen kunnen elkaar helpen; steunen en versterken.
Ook de organisatie zelf kan leren van ervaringsdeskundigen. Het helpt ons onze
eigen dienstverlening en ons beleid nog beter af te stemmen op onze cliënten.
Daarom investeren we bij MEE Zuid-Limburg in ervaringsdeskundigheid.In 2017
heeft een training plaatsgevonden, waaraan ervaringsdeskundigen en consulenten
hebben deelgenomen, als basis voor een gezamenlijke inzet in de praktijk.
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ORGANISATIE
Bundelen van kracht, kennis en vaardigheden

Kennisorganisatie
MEE Zuid-Limburg heeft een regionale dekking met een stevige lokale
verankering. Cliëntondersteuners 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. De cliëntondersteuners van
MEE Zuid-Limburg zijn sinds 2015 lid van de beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) en zijn geregistreerd
als cliëntondersteuner bij het Registerplein en vooraangemeld bij de Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd.
Door voortdurende veranderingen in het sociaal domein en de hiermee
samenhangende veranderende eisen aan kennis, vaardigheden en attitudes
van medewerkers is ontwikkelingsbeleid noodzakelijk. Voor MEE Zuid-Limburg
is het cruciaal om de juiste kennis in huis te hebben en hiermee blijvend
van toegevoegde waarde te kunnen zijn. De organisatie stuurt bewust en
expliciet op kennis. Van iedere medewerker is een actueel kennisprofiel
beschikbaar en aan de ontwikkeling van medewerkers wordt door middel
van een Organisatie- en Persoonlijk Ontwikkelingsplan richting gegeven.
Door het inrichten van de werkgroep Kennismanagement wordt het borgen
van kennisdeling en kennisontwikkeling efficiënter en effectiever vorm
gegeven. Vier keer per jaar wordt door de werkgroep Kennismanagement
een MEE Plenair bijeenkomst georganiseerd, waar de medewerkers diverse
workshops kunnen volgen.
Voor 2017 heeft MEE Zuid-Limburg de volgende speerpunten voor het
Organisatieontwikkelingsplan vastgesteld, namelijk:
•
•
•
•
•

De Nieuwe Professional
Jeugd en Jongeren
GGZ
Ouderen
Arbeid
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Onze medewerkers
Aantal medewerkers per leeftijdscategorie per 31-12-2017

35
30
25
20
15
10
5
0
Totaal

20 t/m 34

35 t/m 44

45 t/m 54

55 en ouder

18

15

13

30

Samenstelling personeel per 31-12-2017
Aantal medewerkers in loondienst
		 • Aantal mannen
		 • Aantal vrouwen
Aantal FTE in loondienst
Instroom personeel in loondienst
Uitstroom personeel in loondienst

76
14
62
64,50
14
9
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Organogram MEE Zuid-Limburg per 31-12-2017

Samenstelling Bestuur en Management Team
Het Bestuur van de Stichting MEE Zuid-Limburg wordt gevormd door één
bestuurder in de persoon van mevrouw I. Thuis. Zij is tevens directeur van
de organisatie.
Samen met de onderstaande personen vormde de bestuurder in 2017 het
Management Team van de organisatie:
• Mevrouw A. Gorissen – clustermanager
• De heer G. Haartmans – clustermanager
• De heer W.J. Noordveld – controller
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Samenstelling en verslag Raad van Toezicht in 2017
• 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, Bestuurder HEEM wonen
In februari 2017 is mevrouw Vankan herbenoemd voor een tweede periode
als lid van de Raad.
In de tweede helft van het jaar heeft een wervingsprocedure plaatsgevonden
voor twee nieuwe leden van de Raad die per 01-03-2018 twee vertrekkende
leden zullen opvolgen.
De Raad van Toezicht is in 2017 in 6 reguliere vergaderingen bijeen geweest.
Standaard worden beleidsinhoudelijke onderwerpen, financiële thema’s
en zaken aangaande de organisatie besproken. Ook is er aandacht voor de
ontwikkelingen binnen de coöperatie MEE NL.
Tijdens een Strategiemiddag is het kader aangegeven voor het later vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 2018-2020. Daarnaast heeft een herijking
van het eerder vastgestelde toezichtplan plaatsgevonden. De kenmerken
van het “toezicht nieuwe stijl” ( zoals aanspreekbaar zijn; transparant; in
dialoog; sparringpartner; waardengericht) blijven onverminderd van kracht,
evenals de toezichtsvisie “Cliënt en continuïteit, een gecombineerd belang!”.
De Raad van Toezicht hecht aan het contact met de stakeholders. Intern is
er conform statuten overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
Voor de externe stakeholders is een Dialoogbijeenkomst georganiseerd met
als thema de inclusieve arbeidsmarkt.
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Raad van Toezicht MEE Zuid-Limburg 2017: Van links naar rechts: Inga Swane,
Har Stassen, Armand Cremers, Marjo Vankan, Fons van den Eeckhout
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Ervaringen van onze Raad van Toezicht
Hoewel het (nog) niet mogelijk is gebleken om met de gemeentelijke opdrachtgevers meerjarige afspraken te maken, merken we wel dat de morele binding
met de opdrachtgevers groter wordt. Dat is prettig. We zien ook dat we na een
periode van wat grotere onzekerheid, nu ‘de berg weer op gaan’. Dat is wel
zwaarder dan dalen, maar geeft uiteindelijk veel meer voldoening!
Met mooie cijfers van cliënten; opdrachtgevers; ketenpartners en de eigen
medewerkers, vervolgen we vol vertrouwen onze koers.
Armand Cremers, voorzitter
Bij mij overheerst een gevoel van trots dat ik sinds maart 2018 lid
ben van de Raad van Toezicht van MEE Zuid-Limburg. Ik vind het leuk
mij te verdiepen in de organisatie, haar cliënten en medewerkers
zodat ik samen met de andere leden van de Raad van Toezicht
mijn steentje kan bijdragen aan de missie van MEE Zuid-Limburg.
Helaas staan teveel mensen op achterstand in de samenleving. Het
is belangrijk dat wij ervoor zorgen dat ook zij mee kunnen doen.
Dan is het essentieel dat ze terug kunnen vallen op deskundige en
gemotiveerde mensen die daarbij ondersteunen.
Anita Janssen (lid sinds 01-03-2018)
“Één regio Zuid-Limburg,
Achttien gemeenten,
Ongeveer zeshonderdduizend inwoners,
Enkele tienduizenden mensen met een beperking,
Bijna vijfduizend cliëntondersteuningstrajecten in 2017,
Door vijftig MEE-consulenten,
Één MEE Zuid-Limburg.
Ik ben trots op het resultaat.”
MEE heeft haar kompas opnieuw
stevig in handen. De veranderingen
in het sociale domein zijn sinds
2015 een gegeven. Daar heb je als maatschappelijke organisatie
je toe te verhouden en in plaats van mee te zeilen met elke wind
heeft MEE heel duidelijke keuzes gemaakt voor haar inzet. Dat is
spannend maar wel duidelijk voor cliënten en opdrachtgevers.
Marjo Vankan

Fons van den Eeckhout

Sinds begin 2018 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht. Ik ben blij
dat ik dit mag doen omdat ik de visie en aanpak van MEE Zuid-Limburg
van harte onderschrijf. In een steeds complexer wordende samenleving,
met regelmatig veranderende regelgeving, is het helaas niet gemakkelijk
om zelf de weg te vinden naar de juiste zorg of ondersteuning. Dit geldt
zelfs in sterkere mate voor mensen met een beperking of andere
kwetsbaarheid. MEE wil met name deze mensen, die hierbij vaak wel
wat extra hulp kunnen gebruiken, duurzaam helpen zodat ze het “niet in
hun eentje te hoeven doen”. Ik wil mij graag inzetten voor MEE zodat zij
de mensen die dit nodig hebben, niet alleen vandaag maar ook morgen,
een “steuntje in de rug” kunnen blijven geven.
Frank Frissen (lid sinds 01-03-2018)
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Samenstelling en verslag Ondernemingsraad in 2017
•
•
•
•
•
•

Mevr. M. Nauta-Demacker, voorzitter sinds juni.
Mevr. F. Heussen, vicevoorzitter sinds juni.
Mevr. A. Mestrom, lid
Mevr. G. Last, lid
Mevr. B. van der Venne, lid
Mevr. E. Bolk, ambtelijk secretaris

Wie kan sturen, zeilt bij elke wind
In iedere gemeente waait een andere wind, hetgeen een palet aan vaardigheden, kennis en kunde vergt. Hiervoor worden alle MEE medewerkers
geschoold en getraind. Zo kan MEE los van de diverse windstromen die
er binnen de gemeenten waaien alsook bij andere financiers, begeleiding
op maat bieden.
Naast de onafhankelijke cliëntondersteuning zal MEE naar gemeenten,
ketenpartners en overige financiers toe haar deskundigheid blijven
inzetten en haar signalerende rol handhaven. Het doel is om de kwetsbare
burgers te versterken in hun positie zodat zij regie over eigen leven krijgen
en maximaal kunnen participeren in de maatschappij ongeacht hun beperking. Signalering, onafhankelijke cliëntondersteuning, een respectvolle
bejegening en maatwerk zijn de kernwaardes in onze dienstverlening.
Het behoud van een gezonde positie in het zich verder ontwikkelend sociaal domein vraagt een flexibele opstelling. Specialistische kennis op de
verschillende levensgebieden blijft een centraal aandachtspunt voor de
OR.
De OR is alert op het behoud en het verder ontwikkelen van de kwaliteit
van alle MEE medewerkers opdat optimale dienstverlening gewaarborgd
is en MEE een solide en betrouwbare organisatie blijft.
De OR blijft in dialoog met de Bestuurder, het Managementteam, de
Raad van Toezicht en last but not least onze achterban.

-13-

Samenstelling en verslag Cliëntenraad in 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevrouw O. Albert
De heer E. Bastiaan-Net (tot 13-09-2017)
Mevrouw D. Hendrix
Mevrouw M. Houben (tot 15-11-2017)
Mevrouw G. Kollerics
De heer J. L’homme
Mevrouw L. Raaijmakers (m.i.v. 15-03-2017)
Mevrouw C. Stienen

2017 was voor de Cliëntenraad een intensief jaar. Het vertrek van een aantal
leden eind 2016 en het aanstaande vertrek van nog 2 leden in 2017 (in verband
met einde zittingstermijn) heeft een stempel gedrukt op het werk van de
cliëntenraad. Veel aandacht is uitgegaan naar het eigen werkproces van de
cliëntenraad. Het voorzitterschap bleek niet overgenomen te kunnen worden
door één van de huidige leden. Besloten is om tijdelijk de ondersteuner van
de cliëntenraad ook de rol van technisch voorzitter te geven.
Naast deze interne ontwikkelingen zijn tal van onderwerpen in de cliëntenraad
aan de orde geweest. Hieronder een indruk van de diverse thema’s.

Namens de cliëntenraad:
Henrike Rutten, ondersteuner en technisch voorzitter
-14-

Jaarcijfers
MEE Zuid-Limburg heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van
€ 69.000 en dat is € 244.000 lager dan in 2016. De bedrijfsopbrengsten zijn
€ 521.000 lager dan in 2016, met name als gevolg van minder Wmo gerelateerde subsidies.
Als reactie op deze lagere opbrengsten is MEE Zuid-Limburg er in geslaagd
de operationele kosten ook met € 276.000 te laten dalen.
Het eigen vermogen van de organisatie is gestegen van € 1,7 miljoen naar
€ 1,8 miljoen.
Het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten bedraagt
35%. Dit ligt boven het sectorgemiddelde (Gehandicaptenzorg) in 2016,
welke 28,2% bedroeg.
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is ten
opzichte van 2016 gedaald van 52,3% naar 48,0% maar ligt eveneens boven
het sectorgemiddelde van 2016 (34,5%).
Van het resultaat is € 43.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve
transitiekosten om de deels verdwenen flexibiliteit van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te compenseren.
Het resterende bedrag van € 26.000 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Mathieu
Ik wil graag aan de mensen met een
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
vertellen dat er na de herseninfarct/
hersenbloeding ook mooie momenten
zijn. En dat je keihard moet werken voor
het herstellen hiervan.
Stap voor stap proberen opnieuw
te leren, zowel fysiek als geestelijk.
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Balans per 31 december 2017 ( x € 1.000)
2016

2017

Materiële vaste activa
Vlottende activa

654
2.664

629
3.124

Totaal

3.318		

3.753

Eigen vermogen
Voorzieningen

1.735
680

1.804
700

903

1.249

3.318		

3.753

Vreemd vermogen (kort)
Totaal

Exploitatierekening 2017 ( x € 1.000)
2016

2017

Opbrengsten
• Gemeenten Wmo
5.189
4.483
• Gemeenten Jeugdwet
0
116
• subsidies (excl. Wmo/Jeugdwet)
251
305
• overige opbrengsten
164
179
Totaal opbrengsten
5.604
5.083
		
Kosten		
• personele kosten
4.554
4.201
• afschrijvingen
157
102
• overige kosten
587
719
Totaal kosten
5.298
5.022
		
Overige baten
7
8
		
Resultaat
313
69
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Peter
Waarom ben ik ervaringsdeskundige?
Om mijn eigen ervaring met betrekking tot autisme in praktijk te brengen.
Helpen om de zorg beter te laten aansluiten op de behoeften van mensen
met autisme en hun naasten.
Leuk aan ervaringsdeskundige?
Om mee te werken aan een inclusieve maatschappij. Na ieder gesprek
met derden vaak een voldaan gevoel, doordat je de ander een nieuw inzicht
hebt kunnen geven. Mede daardoor begripvolle situaties kunnen creëren.
Waarom belangrijk als ervaringsdeskundige?
Omdat ervaringsdeskundigheid nu wordt erkend als derde kennisbron, naast
wetenschappelijke en professionele kennis. Als ervaringsdeskundige kan
ik een waardevolle toevoeging zijn op de behandeling en/of begeleiding
van mensen met autisme en of hun naasten. Mensen met autisme en
hun naasten zien door mijn ervaringen dat ze er niet alleen voor staan.
Als ervaringsdeskundige heb ik geleerd om problemen te hanteren en te
gebruiken, om met deze deskundigheid anderen hulp en steun te bieden.
In gesprek te gaan met mensen over stigmatiserend taalgebruik.
Wens als ervaringsdeskundige:
Gelijkwaardig ingezet te worden in de organisatie. Als een vanzelfsprekend
onderdeel van de bedrijfscultuur gezien worden. Aandacht voor ervaringsdeskundigen bij intake. Structurele koppeling met consulent. Begeleiding
voor consulent wanneer en hoe ervaringsdeskundigheid in te zetten.
Mijn toekomst als ervaringsdeskundige:
Ik ambieer een reguliere betaalde baan (communicatiemedewerker), die
ik kan combineren met mijn ervaringsdeskundigheid.
Inzet als (vrijwilliger) ervaringsdeskundige:
Als ervaringsdeskundige bij MEE Zuid-Limburg is mijn inzet nog beperkt
geweest. Na de 3-daagse training “ervaringsdeskundigheid”, heb ik
meegedaan aan een thema-avond “Iedereen stemt mee” in het kader
van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en deelgenomen aan de eerste
informatieavond van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg. Verder neem ik
deel aan de lotgenotengroep van MEE Zuid-Limburg.
Lid van de kerngroep van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg.
In de kerngroep visievorming en beleid mee ontwikkelend vanuit
ervaringsdeskundigheid.
In de werkgroep communicatie de nieuwsbrief en inhoud website mede
vormgegeven.
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KWALITEIT
Werken met passie en vakmanschap

Kwaliteit
Continue kwaliteit is een van de pijlers van het succes van MEE. Kwaliteit
betekent op de eerste plaats oog hebben voor de tevredenheid van cliënten,
medewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers. De tevredenheid bij deze
stakeholders houden wij dan ook scherp in het oog. Daarnaast is kwaliteit
vooral een kwestie van weten hoe het continu-verbeterprincipe werkt. Dat
principe is door de jaren heen bij MEE tot in de haarvaten doorgevoerd. Door
open te staan voor toetsing en feedback, ook van derden, wordt er niet alleen
veel gepland en uitgevoerd, maar ook op tijd gecheckt en bijgesteld. Precies
daarin zit de kracht: wij zijn pas tevreden als de kwaliteitscirkel rond is.
ISO- certificering
Het Keurmerkinstituut heeft de kwaliteit van de dienstverlening van MEE
Zuid-Limburg in 2017 positief beoordeeld op basis van een kwaliteitsaudit
gelieerd aan de ISO 9001:2015-norm. Met deze positieve herbeoordeling
toont MEE Zuid-Limburg aan dat zij beschikt over een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem dat stevig verankerd is in de organisatie. Thema’s
als continu verbeteren, compliance- en risicomanagement hebben bij MEE
Zuid-Limburg hun beslag in de procesinrichting van de organisatie. Een
voorbeeld van onze invulling van met name het compliance-management is
de tijdige en expliciete aandacht voor de vertaling van de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Cliënttevredenheid
Wmo-cliënten
De tevredenheid van de cliënten die in 2017 door MEE Zuid-Limburg ondersteund zijn in het kader van de Wmo wordt door hen gemiddeld beoordeeld
met het rapportcijfer 8.1.
• Op de vraag of de cliënt door de ondersteuning van MEE beter in staat
is om mee te doen (participatie) in de samenleving, antwoordt in totaal
85% van de respondenten bevestigend.
• Op de vraag of de zelfredzaamheid groter is geworden dankzij de ondersteuning van MEE, antwoordt 75% van de respondenten bevestigend.
Wlz- cliënten
De tevredenheid van cliënten die in 2017 door MEE Zuid-Limburg ondersteund zijn in het kader van de Wlz wordt door hen gemiddeld beoordeeld
met het rapportcijfer 8.7.
• 100% van de cliënten antwoordt positief op de vraag of hij door cliëntondersteuning Wlz geholpen is met de vraag of in zijn ondersteuningsbehoefte.
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• 100% van de cliënten antwoordt positief op de vraag of hij tevreden is
met het behaalde resultaat
• 100% van de cliënten geeft aan tevreden dan wel zeer tevreden te zijn
over de deskundigheid van de cliëntondersteuner Wlz.
• 98% van de cliënten die slechts incidenteel contact hebben gehad met
MEE, geeft aan tevreden dan wel zeer tevreden te zijn over het resultaat
van dat contact.
IVH- cliënten
Uit het tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd bij de afgesloten IVH
trajecten blijkt dat de IVH-cliënten de genoten dienstverlening gemiddeld
beoordelen met het rapportcijfer 8.1.
Tevredenheid van ketenpartners en opdrachtgevers
In 2017 is er een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van ketenpartners
en opdrachtgevers.
Ketenpartners
Ketenpartners beoordelen de samenwerking met MEE met het rapportcijfer 7.1.
Uit het onderzoek komt naar voren dat met name de opstelling van de
MEE-medewerker in samenwerkingsverbanden als zeer positief wordt
beoordeeld.
Opdrachtgevers
Opdrachtgevers beoordelen de samenwerking met MEE met het rapportcijfer 7.5.
Ook opdrachtgevers zijn over het algemeen erg te spreken over de
dienstverlening van MEE.
Met name de werkrelatie met de accounthouders en de verantwoordingssystematiek springen zeer positief uit de onderzoeksresultaten.
Klachten/ uitingen van onvrede
MEE heeft een duidelijke klachtenprocedure voor cliënten en relaties.
Klachten worden geregistreerd en afgehandeld conform daarvoor opgestelde
interne procedures. Deze zijn inzichtelijk via de website van MEE Zuid-Limburg
en worden standaard middels een folder uitgereikt en toegelicht aan nieuwe
cliënten.
In 2017 zijn er 5 klachten ingediend bij MEE Zuid-Limburg. De klachten waren
afkomstig uit Sittard-Geleen (1), Maastricht(1), Heerlen (2) en Beek (1). Van
deze 5 klachten is er 1 klacht deels naar tevredenheid opgelost, 2 klachten
zijn naar volle tevredenheid opgelost en bij 2 klachten is gebleken dat zij,
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ondanks onze inspanningen, niet naar tevredenheid konden worden opgelost.
Er werden geen klachten ingediend bij de onafhankelijke interprovinciale
klachtencommissie.
Innovatie
Innovatie is een erkend speerpunt door het Management Team. Om innovatie
te stimuleren is o.a. de Kopgroep Innovatie actief. De Kopgroep Innovatie
betrekt andere medewerkers, levert enthousiasme en ideeën. Innovatie vindt
plaats zowel op het gebied van producten als met betrekking tot processen
en samenwerkingsverbanden.
Enkele voorbeelden van innovaties in 2017:
• de jobcoach en de toekomstcoach: producten die er toe bijdragen dat
mensen met een beperking kansrijker worden op de arbeidsmarkt.
Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met MEE NL.
• het project KMS: een project waarbij onafhankelijk casemanagement
wordt aangeboden aan cliënten uit de gemeenten Kerkrade, Maastricht
en Schinnen.
• Een samenwerkingsproject met SJSJ (Stichting Jeugdzorg Sint Jozef)
waarmee wordt voorzien in de behoefte aan begeleiding van jeugdige
cliënten met een beperking uit de gemeente Kerkrade, ter voorbereiding
op hun terugkeer in de samenleving .
• deelname aan het landelijk project Kwaliteitsverbetering in de Verpleeghuiszorg, Waardigheid en trots, een project dat op initiatief van VWS en
IGJ tot stand is gekomen in het kader van het programma kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg.
• verdere vormgeving van het autismenetwerk waarvan MEE de
kartrekker is.
• voorbereiding van een project met ZonMW waarbij professionals die
werkzaam zijn bij de GGD en woningbouwverenigingen worden geschoold
in het herkennen en omgaan met LVB en verward gedrag.
• voorbereidingen voor het aanbod van het product ‘Spreekuur voor
cliënten met een beperking in penitentiaire inrichting de Geerhorst te
Sittard’, waarin preventief gewerkt wordt aan het verminderen van de
kans op recidiveren van cliënten.
• verdere verkenningen voor het intensiveren van de samenwerking
met Steunpunt Mantelzorg en Trajekt en in het verlengde daarvan in
het Heuvelland de uitvoering van gezamenlijke casuïstiekbespreking
tussen Trajekt, Steunpunt Mantelzorg en MEE. Doel: door middel van
de intensivering van de samenwerking te komen tot een betere zichtbaarheid en toegankelijkheid van cliëntondersteuning.
• aansluiting bij de DOP-teams in de gemeente Stein, samenwerkings-21-
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verbanden van de plaatselijke organisaties die actief zijn in het sociale
domein.
bijdrage aan de opzet en uitvoering van de Jeugdteams in de gemeenten
Beek en Schinnen.
samenwerking met de Stichting ‘Leven naast de brouwerij’ in GulpenWittem in een project dat zich richt op kwetsbare jongeren in de gemeente
met als doel om door middel van ontmoeting en samen activiteiten
ondernemen, de sociale participatie van deze jongeren te vergroten.
uitrol van het project Careless Running in de gemeenten Meerssen
en Valkenburg.
deelname aan de gebiedsteams in de gemeente Sittard-Geleen.
realisatie van Carefull Cooking in samenwerking met Ophovenerhof:
een project waarbij deelnemers met een beperking hebben leren
koken en leren omgaan met geld.
MEE Meet&Greet: bijeenkomsten waarin deelnemers groepsgewijs
meer inzicht krijgen in hun eigen wensen op het gebied van vrijetijdsbesteding en sociale contacten en tegelijkertijd onderzoeken of deze
wensen verwezenlijkt kunnen worden met groepsgenoten.
Oriëntatiedagen VSO-ZMLK: een groepsgewijze oriëntatie voor ouders
van leerlingen van de ZMLK- school Jan Baptist (nu CampusSpecialNeeds), op dagbestedingsmogelijkheden voor hun zoon of dochter.

Voorbereiding AVG
In 2017 is een start gemaakt met de voorbereiding van de implementatie van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese Verordening
die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt.
Omdat zorgvuldige omgang met de privacy van haar cliënten en medewerkers
een van de waarden is waar MEE van oudsher al veel belang aan hecht, is de
organisatie volop bezig geweest met de vraag wat deze verordening precies
gaat betekenen voor MEE.
Cliënten en ook medewerkers kunnen dankzij deze verordening rekenen op
een nog betere bescherming van hun persoonsgegevens.
Veranderde eisen uit de AVG zijn in 2017 vertaald in een Privacy & Complianceplan. Dit plan voorziet in alle nodige acties op het gebied van bewustwording
op het thema privacy en datalekken, de taken en bevoegdheden van een
functionaris gegevensbescherming en het doorlichten van de processen en
systemen om te kunnen beoordelen of deze AVG-proof zijn.
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Ervaringen van cliënten
Dankzij de steun van de
consulent zijn wij door de
instanties serieuzer genomen
en beter geholpen.
De consulent heeft ons goed en vriendelijk geholpen,
was een luisterend oor toen wij dat nodig hadden en
heeft ons wegwijs gemaakt in de regelgeving, met
enkele tips konden we zelf onze weg vinden.
De consulent van MEE was zeer alert
op details en was pas tevreden toen
alles geheel transparant en duidelijk
was, nam hiervoor de benodigde
tijd en heeft altijd meteen met ons
contact opgenomen.
Ik vind het fijn om
begrepen te worden, een
luisterend oor bieden,
meedenken en inleven
is heel veel meer waard
dan tot een oplossing
komen. Het geeft steun
en dat is fijn voor mij.
Consulent altijd vriendelijk en
correct en nooit te beroerd om te
helpen, met welke vraag dan ook.
Vind het ergens wel jammer dat de
dienstverlening is beëindigd.
Ik ben zeer tevreden over de ondersteuning,
waar de Buurthulpen helemaal geen
verstand van hadden, heeft MEE me
zeer goed geholpen.
Wat fijn dat MEE er is voor ondersteuning en advies! Zonder
ondersteuning van MEE is het
ook moeilijk om benodigde
formulieren bij aanvragen e.d.
in te vullen. Dus ben ik erg blij
dat jullie er zijn.
Door de hulp van MEE kan ik lekker
gaan zwemmen, waar ik eerder geen
mogelijkheid voor zag.
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SAMENWERKING
Verbinden en versterken

Samenwerking is vanzelfsprekend!
Ons credo “je hoeft het niet in je eentje te doen” geldt niet alleen voor onze
cliënten en medewerkers, maar net zo goed voor ons als organisatie. Sterker
nog, in het sociale domein kunnen we het niet en willen we het niet in ons
eentje doen!
Om voor burgers en cliënten tot logische, samenhangende oplossingen te
komen, zoeken we vele partner-organisaties op. We brengen partijen bij
elkaar rondom een cliënt zodat in gezamenlijkheid het beste pad gekozen kan
worden. Of het nu gaat om huisartsen; scholen, zorgorganisaties; Veiligheidshuizen etc., alle partijen die een rol spelen bij de vraagstukken van onze
cliënten brengen we met de cliënt en elkaar in verbinding.
Met onze opdrachtgevers, zoals gemeenten en zorgkantoor, werken we samen
om de visie op en aanpak van cliëntondersteuning verder vorm te geven.
Zowel op management- als op uitvoeringsniveau hebben we in 2017 aan
vele werkgroepen, adviesgroepen en stuurgroepen ons steentje bijgedragen.
Steeds vanuit het uitgangspunt dat het bundelen van krachten leidt tot
betere kansen en mogelijkheden voor onze cliënten.
Samen werken aan preventie in het voorliggend veld
Extra aandacht en inzet richten we op de samenwerking met maatschappelijk
werk/welzijnsorganisaties. Als partijen in het voorliggende veld proberen
we vragen of vraagstukken in een vroegtijdig stadium op te pakken met als
doel om door de preventieve inzet later zwaardere zorg te voorkomen of
verminderen. Met diverse organisaties zijn in 2017 concrete projecten
opgepakt, zoals gezamenlijke cursussen/bijeenkomsten voor cliënten.
In opdracht van de gemeente Maastricht is er een intensivering van het
samenwerkingsproject tussen Steunpunt Mantelzorg Zuid; Stichting Trajekt
en MEE Zuid-Limburg. Het verkrijgen van cliëntondersteuning in Maastricht,
kan daardoor via één gezamenlijke toegang. Kennis wordt onderling gedeeld
door de medewerkers en met vrijwilligers. Waar mogelijk, vertegenwoordigen
we elkaar in overleggen om efficiënter te kunnen werken.
In de gemeente Sittard-Geleen heeft een aanhaking plaatsgevonden bij de
gebiedsgerichte aanpak van PIW-groep.
Samenwerking Informele zorg/cliëntondersteuning
Ook in 2017 heeft de verbinding met informele zorg en informele cliëntondersteuning extra aandacht gekregen. We zien dat het steeds vanzelfsprekender wordt om op gemeentelijk en zelfs wijkniveau verbindingen te
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leggen tussen formeel en informeel. Samenwerking vindt plaats om daar
waar mogelijk burgers gebruik te laten maken van voorliggende voorzieningen. Door middel van consultatie, advies en deskundigheidsbevordering
biedt MEE ondersteuning aan vrijwilligers en hun organisaties.
Een greep uit onze activiteiten in 2017 gericht op samenwerking en verbinding
formeel/informeel:
• Facilitering en deelname aan onderzoek naar lotgenotencontact
voor mensen met autisme;
• Autisme Netwerk Zuid-Limburg: MEE Zuid-Limburg coördineert
dit netwerk. De inzet van ervaringsdeskundigen is hierin een
belangrijke pijler, NVA/autitreff, Stichting Ouders voor Ouders,
LGAL en ervaringsdeskundigen van MEE zijn betrokken bij alle
activiteiten van het netwerk;
• Horizon pilot maatjes VG: Horizon is in 2017 gestart met een
proef om te bekijken of hun werkwijze, die ze voor mensen met
een psychiatrische kwetsbaarheid inzetten, ook kan werken
voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Via MEE
zijn hiervoor deelnemers geworven;
• Zelfhulp: Betrokken bij het opzetten van het zelfhulpnetwerk en
informatie over activiteiten in Zuid-Limburg aangeleverd bij
Zelfregietool;
• Samenwerking KBO conform samenwerkingsafspraken landelijk;
• Deelname aan Streekzorg en de pilot informele cliëntondersteuning
met PIW, KBO, Streekzorg en Huis voor de Zorg;
• Deelname aan de netwerkbijeenkomst (in)formele zorg in SittardGeleen en actief betrokken bij het initiatief van de gemeente om
te komen tot een knooppunt informele zorg;
• Jongereninloop avonden in Gulpen-Wittem i.s.m. stichting Leven
naast de brouwerij;
• Training SNV voor Academie informele zorg in Maastricht;
• Training herkennen en omgaan met LVB voor Ruggesteun in Heerlen;
• Wissel Wandelingen in Nuth;
• Autitreff Stein: in samenwerking met Autitreff Heerlen en
Steunpunt Mantelzorg Zuid is een eerste bijeenkomst georganiseerd;
• MEE marktplaats september 2017: betrokkenheid van diverse
vrijwilligersorganisaties in Welten en Heerlen (Zonnebloem,
Present, stichting buurtgericht werken Welten Benzenrade,
Heemkunde vereniging, We Helpen, Buursteun Welten, Radio
Zuid, IVN).
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Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg
Samenwerken…….krachten bundelen, ontschotten, verbinden, gezamenlijk
een inspanning verrichten. Het lijkt wel het credo anno 2017. En dan te
bedenken dat IVH al ruim 18 jaar die samenwerking en verbinding integraal
realiseert. In de huidige tijd voor veel organisaties nieuw, voor IVH vanzelfsprekend of toch niet?
Wat bij IVH ooit begon als startpunt om de medische sector, verstandelijke
gehandicapten-sector en kinderrevalidatie samen te laten werken ten behoeve van jonge kwetsbare kinderen met ontwikkelingsvragen, is inmiddels al
jaren een intersectorale samenwerking met 13 officiële convenantpartners
van uiteenlopende expertise rondom het jonge kind. Dat ook IVH vanuit
geruime ervaring samenwerkt en zich hierin verder ontwikkelt, bewijst
2017.Want naast een aantal interne doorontwikkelingen met deze partners
is de samenwerking anno 2017 ook met gemeenten, veldpartijen, lokale
overheden en hulpverleningsinstanties verder gegroeid en doorontwikkeld.
Vanuit deze samenwerking met lokale partijen blijkt de keten van vroeghulp
dan ook broodnodig te zijn. Niet alleen voor de zoekende ouders die worstelen
met vragen over de ontwikkeling van hun jonge kind, maar ook bij de partijen
rondom het kind die IVH graag inzetten om de puzzels van een kind helder
te krijgen. De integrale expertise rondom het jonge kind en het gezin is een
welkome aanvulling op de huidige bestaande jeugd-, wijk- en expertiseteams.
Deze expertise vertaalt zich in de praktijk door laagdrempelig beschikbaar
te zijn voor kinderen en hun ouders en hen vanuit een integrale blik op weg
te helpen. Door de krachten te bundelen is de juiste expertise direct beschikbaar en krijgen ouders snel duidelijkheid rondom hun zorgen. Bovendien
biedt het netwerk dan ook een passend advies aan ouders en ondersteunt
daar waar nodig om het advies te realiseren.
Het leidt tot grote tevredenheid bij ouders, die zich ondersteund en gehoord
voelen in de zoektocht om hun kind te helpen. Maar ook gemeenten en
samenwerkingspartners zijn tevreden over het aanbod van IVH.
Het IVH-netwerk blijft zich dan ook onverminderd inzetten voor een zo
vroeg mogelijke signalering van kinderen met mogelijke problemen. De
door gemeenten beoogde verbinding van domeinen kan daaraan bijdragen.
Evenals het door gemeenten financieel en organisatorisch waarborgen van
de inzet van het IVH-netwerk en de aangesloten partners in de toekomst.
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Chantal
Hallo Ik ben Chantal,
ben 45 jaar, getrouwd
met Manfred en woon
met mijn gezin in Nuth.
Ik heb twee zonen,
Bas van 17 jaar en
Tim van 13 jaar.
Mijn jongste zoon
heeft autisme, dit
werd al op vrij jonge
leeftijd gediagnostiseerd. Als je na een
lange zoektocht de
diagnose krijgt, dan begint de echte zoektocht pas. Van acceptatie,
doelen bijstellen, juiste begeleiding vinden, Autisme begrijpen: het was
een heel proces voor het hele gezin. We hebben dan ook heel veel
professionals gezien, maar wat was het fijn geweest als er een ervaringsdeskundige was geweest. Het is toch heel fijn om te horen, dat iemand
anders, precies hetzelfde heeft mee gemaakt. Hoe heeft die persoon het
beleeft en dat die dan zegt: “komt wel weer goed”. Wat is dat veel waard,
niks ten nadele van een professioneel iemand, want die zijn zeer zeker hard
nodig, maar de combinatie van een professional en ervaringsdeskundige
vind ik echt super!
Zelf heb ik al 10 jaar de ziekte CVS ( chronisch vermoeidheid syndroom).
Dit is ook een heel proces geweest om daar ook een weg in te vinden,
zeker in combinatie met mijn jongste zoon. Hier speelt natuurlijk ook
weer acceptatie en doelen bijstellen een hele belangrijke rol. Wat ik
zelf heel erg moeilijk heb gevonden, is dat ik niet meer mijn beroep kon
uitvoeren en dat ik ben moet stoppen met werken. Op de een of andere
manier heb ik altijd het gevoel gehad dat je dan niet meer mee telt in de
maatschappij. Ik heb mij dan ook erg eenzaam gevoelt.
Daarom is dit vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige een schot in de
roos voor mij. Ik heb weer het gevoel dat ik er toe doe en dat ik iets kan
betekenen voor een ander. Ik kan het combineren met de beperkingen
die ik heb, het kost mij energie maar ik haal er ook heel veel energie uit.
Ik ben er trots op dat ik dit mag doen!
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Jenny
Je vraagt waarom ik ervaringsdeskundige ben geworden.
Welnu, dat is kort gezegd omdat je aan de buitenkant niet ziet dat er een
beperking is. Dat is met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zo en met
wel meer psychische beperkingen.
Daarom is er in de buitenwereld veel onbegrip en ik denk dat ik dat wel
goed kan verwoorden en begrijpen en ik durf het ook naar de “autoriteiten”
te benoemen. Ik zeg altijd: dat zijn ook mensen die gewoon mens zijn en
ook alledaagse dingen wel moeten kunnen begrijpen.

Jacqueline
Mijn logboek als ervaringsdeskundige bij MEE.
28-6-2017
Informatiebijeenkomst autisme in Maastricht bij Steunpunt Mantelzorg
met twee collega’s van MEE.
16-11-2017
Uitwisselingsdag bij MEE in Heerlen samen met een consulent.
Aanwezig waren vertegenwoordigers van Rechtbank, Studentenhuisvesting,
UMC en gemeente Maastricht.
Telefoonnummers uitgewisseld met mevrouw van studentenhuisvesting.
27-11-2017
Informatiebijeenkomst autisme met Brainblocks bij Sportraad EijsdenMargraten met twee collega’s van MEE.
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ACTIVITEITEN
in 2017
Meedoen mogelijk maken

Cliëntondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning
Reguliere cliëntondersteuning
In 2017 hebben in totaal 6037 cliënten een beroep gedaan op cliëntondersteuning van MEE. Hiervan hebben wij 2029 cliënten kunnen ondersteunen
door het bieden van informatiebijeenkomsten en informatie en advies vanuit
ons servicepunt. De overige 4008 cliënten hebben wij reguliere cliëntondersteuning geboden. Zij waren afkomstig uit alle gemeenten in Zuid-Limburg.
Onderstaand staafdiagram laat zien van welke beperking er bij deze cliënten
sprake was in 2017. 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 2017 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.

Totaal aantal cliënten: 4.008
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Figuur 2: Cliënten Wmo per leeftijdscategorie in 2017
De kolom ‘Niet bekend’ bestaat uit verwijzers, samenwerkingspartners,
vrijwilligers en betrokkenen uit het netwerk. Van deze groep wordt enkel de
woonplaats (gemeente) geregistreerd.

Totaal aantal cliënten: 4.008
MEE registreert systematisch de resultaten van de afgesloten trajecten
binnen de reguliere cliëntondersteuning. In 2017 zijn er bij 860 cliënten in
totaal 2355 resultaten behaald. Van deze resultaten zijn 1864 resultaten
behaald met activerende cliëntondersteuning en 491 resultaten met inzet
gericht op het versterken van de positie in het aanvraag en toekenningsproces.
Bovendien is in 293 gevallen door de voorliggende inzet van de activerende
en positieversterkende cliëntondersteuning van MEE zwaardere zorg
voorkomen.
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Figuur 3: Aantal resultaten activerende cliëntondersteuning in 2017 per
leefgebied van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)
De kolom bijkomende resultaten betreft het aantal keren dat een maatwerkvoorziening (deels) is voorkomen.
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Integrale Vroeghulp
Anno 2017 wordt IVH bekostigd vanuit elke gemeente in Zuid-Limburg.
Gemeenten hebben de taak om de geringe middelen zo efficiënt en effectief
mogelijk in te zetten ten behoeve van de jeugd. En daar levert IVH vanuit
financieel perspectief ook een duidelijke bijdrage aan. Door preventief en
vroegtijdig ontwikkelingsproblematiek in het vizier te hebben, maar ook
te normaliseren waar kan, leidt dit tot vroege interventies met een grote
gezondheidswinst voor het kind, verlaging van druk bij ouders en helpt het
om op lokaal niveau de juiste zorg in te zetten.
IVH werkt ook als financiële hefboom. Met een relatief beperkte investering
in IVH wordt een veelvoud aan financiële middelen en inzet in samenhang
gemobiliseerd binnen en buiten het gemeentelijk domein.
Wij zijn er dan ook trots op dat ondanks de transitie de expertise van IVH
erkend is gebleven door alle partijen rondom het kind en wij ons telkens
mogen blijven inspannen om het beste resultaat voor het kind te behalen.
Het afgelopen jaar hebben wij in Zuid-Limburg voor veel kinderen van
betekenis kunnen zijn.
Figuur 4: Trajectbegeleidingen Integrale Vroeghulp
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Totaal aantal cliënten: 466
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Groepsgerichte activiteiten
MEE ondersteunt mensen ook zoveel mogelijk in groepsverband via cursussen,
trainingen, lotgenotengroepen en voorlichtingsbijeenkomsten. In 2017 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 2017:
• Brussen groep voor broertjes en zusjes van kinderen met autisme;
• 2 keer een Agressie-regulatie training verzorgd voor mensen met een
licht verstandelijke beperking;
• Groepsbijeenkomst rouwverwerking voor mensen met een licht
verstandelijke beperking;
• Trainingen sociale vaardigheden;
• Training Vrienden maken vrienden houden
• Budgetteringsgroepen;
• Thematische informatiebijeenkomsten voor mensen met autisme;
• In het kader van de autismeweek is er een talentenmarkt georganiseerd.
• 2 Lotgenotengroepen autisme begeleid;
• Informatiebijeenkomsten in het kader van de Wet langdurige zorg
verzorgd;
• Informatie avonden in het kader van PGB verzorgd in samenwerking
met Per Saldo;
• Mantelzorggroep/Stichting Ouders voor Ouders
• Diverse informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers rondom netwerkversterking, herkennen en omgaan met LVB en autisme.
• Maandelijkse inloopochtenden voor verwanten van mensen met
Autisme georganiseerd en begeleid;
• Maandelijkse informatiebijeenkomsten verzorgd over Autisme met
behulp van de methode ¨Brain Blocks¨;
• Psycho-educatie module (18 bijeenkomsten) verzorgd voor mensen
met Autisme en leden van hun netwerk in samenwerking met
Zuyderland GGZ;
• Smart met geld training op Terra Nigra Maastricht en PPL in Heerlen
• 2 filmavonden georganiseerd in samenwerking met LGAL
(Lotgenoten Autisme Limburg)
• Careless Running
• Ren je Rot informatiebijeenkomst Wmo en Wlz in de gemeente
Simpelveld
• Steunpunt Mantelzorg Zuid in Stein: Brainblocks
• Aanwezigheid bij lokale zorgmarkten en beurzen zoals in Meersen,
Maastricht , Kerkrade en Parkstad Zorgbeurs.
• Informatiebijeenkomst Toekomstcoach
-35-

• Trainingen Herkennen en omgaan met LVB voor gemeente Landgraaf
en voor gemeente Kerkrade en voor Kredietbank Limburg
• Informatieavond over wooninitiatieven
• Carefull Cooking in Sittard-Geleen
• Training Opzij voor deelnemers Ophovenerhof
• Informatiebijeenkomst Participatiewet en Wlz voor gemeente
Sittard-Geleen
• Filmavond over Autisme en relaties in samenwerking met Mondriaan
• Informatiebijeenkomst voor ouders en leerlingen van de
Catharinaschool en Adelante
• Meet en Greet bijeenkomsten in Maastricht
• Informatiebijeenkomst over cliëntondersteuning bij Zuyd Hogeschool
• Informatiebijeenkomst Wmo consulenten Maastricht
• Presentatie onderzoeksresultaten onderzoek naar effect van
lotgenotencontact voor mensen met autisme door Marlien Pijler
• Dementietafel VG: 2 informatiebijeenkomsten mee georganiseerd ten
behoeve van medewerkers en verwanten
• Bijeenkomst in samenwerking met SOL Parkstad voor jongeren met
een LVB.
• Informatiebijeenkomst over autisme voor Sportraad Eijsden-Margraten
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Cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg
In 2017 heeft MEE Zuid-Limburg onafhankelijke cliëntondersteuning geboden
aan 664 mensen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).
Figuur 5: Aantal cliënten Wlz in 2017 en hun beperking
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Totaal aantal cliënten: 664
Figuur 6: Cliënten Wlz per leeftijdscategorie in 2017
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VOORUITBLIK
Bouwen aan de toekomst

Vooruitblik 2017
Vanaf 2018 vertalen we onze brede dienstverlening naar 3 labels conform
de lijn van MEE NL.
1. MEE Cliëntondersteuning
2. MEE Participatieprojecten
3. MEE Academie
Deze indeling biedt meer duidelijkheid naar cliënten, opdrachtgevers en
overige stakeholders.
Het zwaartepunt van de dienstverlening blijft onverminderd onze (onafhankelijke) cliëntondersteuning. Uit vele rapporten blijkt nog steeds dat
te weinig mensen weten dat zij gratis van cliëntondersteuning gebruik
kunnen maken. Samen met de gemeentelijke opdrachtgevers willen wij
dit veranderen.
Daarnaast gelden de volgende speerpunten:
- Meer inzet van onze getrainde ervaringsdeskundigen
- Verbreding van de opdrachtenportefeuille, met name op het gebied
van arbeid en participatie (toekomstcoach; Jobcoaching)
- Versterking van de kennisontwikkeling en kennisdeling
- Doorontwikkeling samenwerking met Steunpunt Mantelzorg Zuid;
PIW-groep en Stichting Trajekt
- Doorontwikkeling samenwerking met informele (zorg)netwerken
Binnen onze organisatie gaat onze specifieke aandacht uit naar:
- De voorbereiding op de SKJ-registratie van onze cliëntondersteuners (naast de beroepsregistratie cliëntondersteuner)
- Een verdere optimalisatie van onze administratieve processen
- Invoering van een nieuw bedrijfsinformatiesysteem
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Overzicht van locaties waar onze consulenten hun
werkzaamheden verrichten. Deze locaties bevinden
zich in meerdere verschillende gemeenten in
Zuid-Limburg

• Centra Jeugd & Gezin
• Wijksteunpunten
• Jeugdteams
• Expertiseteam Jeugd
• MTB
• Scholen
• Sociale buurtteams
• Sociaal teams en wijkteams
• Vixia

Daarnaast waren we betrokken bij een aantal
netwerken/samenwerkingsverbanden zoals het
Netwerk Arbeid en het Netwerk LVB (voor mensen
met een licht verstandelijke beperking).
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