
“ Je hoeft het niet in je  
 eentje te doen!”

Advies en ondersteuning nodig bij uw vragen 
over financiën, inkomen, onderwijs, opvoeding, 
vrije tijd, werk, wonen of zorg?  

Cliëntondersteuning
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Cliëntondersteuning

MEE biedt informatie, advies en/of praktische ondersteuning 
bij vragen over financiën, inkomen, onderwijs, opvoeding, 
vrije tijd, werk, wonen of zorg. Wij bekijken samen met u wat 
u nodig heeft en hoe dat te realiseren is.
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Kan iemand bij het 
keukentafelgesprek  

aanwezig zijn?

Mijn vader heeft  
een indicatie voor de 
Wet langdurige zorg 

(Wlz). Is het mogelijk een 
persoonsgebonden  

budget (pgb) in  
te zetten? 

Ons kind ontwikkelt  
zich anders dan 

anderen. Er klopt iets 
niet, maar wat?

Ik krijg mijn  
huishouden niet 

geregeld. Wie kan 
me helpen?

Kan ik bij de gemeente 
persoonsgebonden budget 

(pgb) aanvragen?

Mijn broertje heeft 
autisme. Hoe ga ik 

daar mee om?

Welke woonvorm past  
het beste bij mijn dochter  

en hoe regelen we dat?

Hoe vind ik werk dat  
bij mij past?

Hoe regel ik mijn 
geldzaken?

Wat is de beste school  
voor ons kind?

Ik zoek een  
passende sport of 

vrijetijds-besteding.

Ik voel me af en toe 
alleen. Hoe maak ik 

vrienden?
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Voor wie?

MEE biedt cliëntondersteuning aan kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen met een beperking of een 
kwetsbaarheid. Professionals, mantelzorgers en familie 
kunnen ook bij MEE terecht.

MEE is deskundig op het gebied van:

 verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke beperkingen
 niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 autisme
 psychische beperkingen

MEE biedt cliëntondersteuning binnen de WMO, de jeugd- 
wet, de participatiewet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

U heeft geen indicatie of verwijzing nodig. Onze ondersteuning 
is voor u in de meeste gemeenten gratis.

Wat MEE voor u kan betekenen!

Informatie en advies en/of praktische ondersteuning,
bijvoorbeeld:
 in kaart brengen welke vragen er zijn
 bekijken wat uw omgeving kan betekenen 
 bijstaan tijdens een gesprek met de gemeente of een

 zorginstelling
 realiseren van geïndiceerde zorg
 maken en evalueren van een plan van aanpak

Integrale Vroeghulp
Voor ouders die zorgen of vragen hebben over de ontwikkeling
en/of het gedrag van hun kind (0 tot 7 jaar).

Informatiebijeenkomsten zoals:
 informatie over PGB
 herkennen van en omgaan met een (licht) verstandelijke

 beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 inloopochtenden voor partners van mensen met autisme

Cursussen en trainingen zoals: 
 sociale vaardigheidstrainingen
 agressie-regulatietrainingen
 rouwverwerkingscursus
 cursussen voor broertjes en zusjes van kinderen met autisme
 budgetteringscursussen (meer grip krijgen op financiële  

zaken)
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Waarom naar MEE?

 Wij begrijpen dat meedoen niet voor iedereen of altijd 
vanzelf sprekend is.

 Wij staan naast u en uw omgeving en zijn onafhankelijk van 
gemeente en zorgaanbieders.

 Wij kijken naar uw mogelijkheden en gaan uit van wat ú wilt 
en wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk 
mogelijk te zijn.

 Onze ondersteuning is kortdurend als dat kan en langdurig 
als dat nodig is. 

 Afspraken vinden plaats op een locatie die u prettig vindt.

 Onze ondersteuning is levensbreed. Wij kijken op alle 
vlakken van iemands leven en door alle wetten heen.

Wat MEE nog meer te bieden heeft!

Naast cliëntondersteuning biedt MEE ook participatie  - 
projecten gericht op meedoen mogelijk maken en deskundig-
heids  bevorderingen voor mantelzorgers, vrijwilligers en 
professionals.

Voorbeelden van participatieprojecten zijn:
 Smart met Geld
 Toekomstcoach
 Integrale arbeidscoach
 Careless Running
 Carefull Cooking

MEE maakt meedoen mogelijk!
Want wij geloven in een samenleving waarin iedereen  
ertoe doet. Een inclusieve samenleving waarin ieder mens  
het recht heeft om in zijn eigen omgeving mee te doen.



meedoen mogelijk maken

Meer weten? 
Denkt u dat wij iets voor u kunnen doen? Of wilt u meer 
informatie? Neemt u dan contact met ons op.

Contact 
MEE Zuid-Limburg
Frankenlaan 7 | 6419 BT Heerlen | T 088 010 22 22
E info@meezuidlimburg.nl
www.meezuidlimburg.nl
 
              MEE Zuid-Limburg


