Opstelling kiezen in het nieuwe speelveld
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10 jaar MEE staat voor bijna 100 jaar ervaring
Het was een spannend jaar, 2014
Na jaren van voorbereiding op een nieuwe situatie die je niet helemaal
kon inschatten, ging het nu toch echt gebeuren. Per 1 januari 2015 zou de
financiering van ons werk niet meer via de AWBZ lopen, maar voornamelijk
via de gemeenten. Dat betekent niet meer één belangrijke contractpartner,
maar 18 belangrijke partners om regelmatig mee aan tafel te gaan en goede
afspraken te maken over de wijze waarop onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle kwetsbare burgers beschikbaar is.
Het was spannend maar ook boeiend om in die turbulente maanden voorafgaand aan het transitiemoment als organisatie de juiste opstelling te
kiezen in het nieuwe speelveld. Maar ons doel was duidelijk. Kwetsbare
burgers (met een beperking) moeten de weg naar cliëntondersteuning en
naar MEE kunnen blijven vinden. Daar hebben we hard voor gewerkt, o.a.
door de organisatie om te vormen en de bedrijfsvoering aan te passen. We
zijn een nieuwe toekomst gestart, samen met en voor onze cliënten.
2014 was ook ons jubileumjaar
De MEE-organisatie bestaat 10 jaar. Maar met al zijn rechtsvoorgangers
beschikken we over (bijna) 100 jaar ervaring. 100 jaar MEEdoen mogelijk
maken en inzetten op de eigen kracht van mensen. Dat dit resultaat heeft,
hebben wij tijdens ons feestelijk symposium in december zichtbaar gemaakt.
Het getal 10 staat in de astrologie voor ‘Het nieuwe begin’: symbolisch voor
de overgang en transformatie. Na 10 jaar MEE binnen de AWBZ, staan ook
wij voor de overgang in het nieuwe Sociaal
Domein. Een nieuw toekomstperspectief geeft
nieuwe energie en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij bouwen wij wel door op
10 pijlers die voor MEE en voor onze cliënten
belangrijk, maar ook vanzelfsprekend zijn.
In dit jaarbericht zult u ze alle 10 teruglezen.
Wij gaan op weg, samen met onze partners
en cliënten, naar de volgende 10 jaar MEE!
Vanuit een stevig historisch fundament en
met vertrouwen in de toekomst bouwen wij
MEE aan een nieuw sociaal domein.
Irene Thuis
Directeur/bestuurder MEE Zuid-Limburg
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BELEID

Als je gelooft in de mogelijkheden van mensen met een
beperking, dan verandert je perspectief
Onze drijfveer: MEEdoen mogelijk maken
In 2014 bestond MEE 10 jaar. Maar ons werk doen wij al bijna 100 jaar.
MEE staat voor werken vanuit de overtuiging dat ieder mens het recht
heeft om in zijn eigen omgeving mee te doen. Daar geloven wij in! Op grond
van onze jarenlange ervaring weten wij echter dat niet iedereen in staat
is om meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben
hierbij een steuntje in de rug nodig. De dienstverlening van MEE richt zich
op deze groep burgers. Door tijdige inzet van de cliëntondersteuning van
MEE kunnen zij relatief snel hun leven weer zelfstandig vorm geven en kan
in veel gevallen zwaardere zorg en ondersteuning worden voorkomen of
uitgesteld. Als er toch meer zorg en ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in
de vorm van een maatwerkvoorziening in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of intensieve zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz), kan MEE
ondersteunen in het aanvraag- en toekenningsproces. Tegelijkertijd zetten
wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor
kwetsbare burgers met een beperking. Door onze cliëntondersteuning durven
mensen weer te geloven in de eigen mogelijkheden. Door zelf keuzes te
maken en de regie te voeren over eigen leven, wordt de kwaliteit van hun
leven vergroot. Dat is waar wij voor gaan.

1

Meedoen mogelijk maken
Ernst, cliënt
Ik doe weer mee
Voordat ik cliëntondersteuning kreeg van MEE, zat ik er echt doorheen.
Ik was depressief en wist niet hoe ik verder moest. Ik had schulden.
De opvoeding van mijn kinderen viel me zwaar. Ik miste ook een
daginvulling en structuur. Petra, mijn cliëntondersteuner heeft me
geholpen met het aanvragen van de voedselbank, de kledingbank
en bewindvoering. Ze reikte me handvatten aan in de opvoeding
van mijn kinderen en regelde werk voor me op de zorgboerderij.
Er zijn weer lichtpuntjes en ik heb weer een doel in mijn leven.
Als ik terugkijk, heb ik veel bereikt. Dankzij Petra heb ik mezelf
weer op de kaart gezet!
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Onze kernactiviteit
MEE staat voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning
is een instrument om de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen (met
een beperking) te vergroten en de positie van cliënten te versterken. MEE
Zuid-Limburg maakt in haar dienstverlening onderscheid in drie vormen
van cliëntondersteuning:
1. Kenniscentrum;
2. Activerende cliëntondersteuning;
3. Onafhankelijke cliëntondersteuning.

De drie vormen van cliëntondersteuning hebben een sterke samenhang.
Samen staan ze garant voor een effectieve cliëntondersteuning.
Via het kenniscentrum wordt de MEE-kennis ingezet om medewerkers van
algemene voorzieningen en vrijwilligers te leren omgaan met mensen met
een beperking. Zo wordt de leefomgeving van mensen met een beperking
toegankelijk(er) gemaakt. Het kenniscentrum heeft een preventieve functie
ten opzichte van de activerende cliëntondersteuning en leidt tot duurzamere
resultaten ervan.
De activerende cliëntondersteuning zet in op het versterken van de eigen kracht
van de cliënt en zijn netwerk om maatschappelijke participatie te vergroten.
De activerende cliëntondersteuning heeft een tijdelijk en kortdurend karakter.
De activerende cliëntondersteuning is preventief omdat hiermee de aanvraag
van een maatwerkvoorziening in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zoveel mogelijk wordt voorkomen en/of uitgesteld.
-4-

De onafhankelijke cliëntondersteuning versterkt de burger in het aanvraag- en
toekenningsproces binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
en de Wlz (Wet langdurige zorg). De inzet van cliëntondersteuning in het
aanvraagproces draagt bij aan het realiseren van een passend en betaalbaar
arrangement afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de cliënt en
zijn netwerk.

2

Preventief en voorliggend
Drs. H.M.L. Dauven, Wethouder gemeente Valkenburg aan de Geul
Voorkomen van onnodige medicalisering en duurdere zorg
Gemeente Valkenburg aan de Geul ziet de versterking van de nulde
lijn als belangrijk speerpunt in het kader van de decentralisaties
in het Sociaal Domein.
De normale levensproblematiek wordt vaak gemedicaliseerd en de
mogelijkheden van de nulde lijn worden stelselmatig overgeslagen.
Professionals schatten, meestal onbewust, de eigen kracht van
de cliënt en zijn omgeving te laag in. Dit kan leiden tot onnodige,
dure en niet altijd passende zorg.
MEE is bij uitstek de organisatie die primair uitgaat van de eigen
kracht en de kracht van het netwerk van burgers. MEE ondersteunt
de cliënt bij het inzetten van de eigen kracht en het goed gebruik
maken van iemands eigen netwerk. De medewerkers van MEE
zijn in staat maatwerk te leveren en te zorgen dat de cliënt een
passende oplossing geboden wordt. Eigen kracht en omgeving
worden zo ten volle benut. Het mag duidelijk zijn dat deze
werkwijze onnodige medicalisering en duurdere zorg voorkomt.
Daarom werken we in Valkenburg aan de Geul graag samen met
MEE. Zo bereiken we betere resultaten en tevreden cliënten.
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Onafhankelijk, integraal en kosteloos
De cliëntondersteuning van MEE is onafhankelijk. MEE is niet gebonden aan
aanbieders van zorg, zodat wij de cliënt belangeloos kunnen informeren en
adviseren over het aanbod in de regio. MEE beslist ook niet over de toekenning
van zorg en ondersteuning. Dat verenigt zich niet met onze onafhankelijke
positie in het bijstaan van de cliënt in het aanvraagproces. De cliëntondersteuning van MEE is behalve onafhankelijk ook integraal. Dit betekent dat
wij de vragen van onze cliënten breed onderzoeken om samen met hen op
zoek te gaan naar duurzame oplossingen. Zoals bepaald in de wet, is de
cliëntondersteuning van MEE tot slot ook kosteloos voor de cliënt.
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3

4

Onafhankelijk
René Fontijn, directeur Ozo doe ik mee
Onafhankelijkheid is belangrijk voor de kwetsbare burger
Als je er als burger alleen niet helemaal uitkomt, dan is het prettig
dat iemand je ondersteunt. Het is het fijnst als dit iemand is uit
de directe omgeving, zoals een familielid, vriend of buur. Het kan
ook een begeleider zijn die je ondersteuningsvraag goed kent.
Maar soms is er niemand in de directe omgeving aanwezig of
vraagt de situatie om een andere invulling van deze rol.
Bijvoorbeeld wanneer er complexe vragen op meerdere levensgebieden zijn. Of wanneer de cliënt en betrokkene(n) niet op één
lijn zitten. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan dan een
oplossing bieden. Dit kan een vrijwilliger of een professional zijn.
De onafhankelijke cliëntondersteuner versterkt de burger in het
verwoorden van zijn vraag, zodat hij helder kan maken wat hij
nodig heeft om mee te doen!

Integraal
Manon Souren, Beleidsmedewerkster Welzijn, Gezondheid en Wmo,
gemeente Heerlen
Breed onderzoeken van de vraag
Ik heb MEE in 2014 leren kennen als een organisatie die zoekende
was, zoekend naar een nieuw evenwicht en een nieuwe rol in
Heerlen. Van dichtbij heb ik mogen meemaken dat dat steeds
concreter werd en dat in goede samenwerking én overleg met
de partijen in het voorliggend veld een nieuwe structuur is
ontwikkeld in Heerlen. MEE vertegenwoordigde hierbinnen hun
‘eigen’ doelgroep en maakte zich hard voor de onafhankelijkheid
van de cliëntondersteuning.
MEE vervult in 2015 dan ook verschillende rollen in de Sociale
Buurtteams en Expertiseteams in Heerlen. MEE kijkt breed, vanuit
alle levensgebieden naar een cliënt om zo de zelfredzaamheid te
vergroten. Hiermee vindt Heerlen MEE een waardevolle nieuwe
samenwerkingspartner in het Sociaal Domein.
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ORGANISATIE

Je leven in eigen hand nemen, vraagt soms net even die
handreiking van de ander
Professionele organisatie
Een groot deel van de mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid kan zichzelf redden, zeker als zij beschikken over een netwerk.
Een ander deel heeft af en toe een steuntje in de rug nodig om keuzes te
maken en weer op eigen kracht en/of met behulp van het netwerk zelfstandig
het leven te kunnen voeren. Voor hen geldt dat zij even een handreiking van
een ander nodig hebben om weer zelf de regie te voeren. Die ander kan
een familielid zijn, een partner, kind of vriend. Soms is het nodig dat een
professional de cliënt bijstaat. Bijvoorbeeld als er complexe vragen zijn op
verschillende levensgebieden die met elkaar samenhangen. MEE is een
professionele organisatie die dan de gewenste handreiking kan bieden in
de vorm van cliëntondersteuning.

5

Bejegening
Rachel Everartz, cliënt
Je telt echt MEE!
De bureaucratie van Nederland zorgt er in combinatie met mijn
lichamelijke beperking soms voor dat ik door de bomen het bos
niet meer zie. Op zulke momenten vind ik het fijn dat ik op een
cliëntondersteuner van MEE kan terug vallen. Zij respecteren je
zoals je bent, zien je als mens en niet als nummer, luisteren goed
en proberen te allen tijden samen met jou een oplossing te zoeken
voor het probleem waar jij tegenaan bent gelopen. Door de vele
ingangen die de cliëntondersteuners hebben, lukt dit vaak, maar
zelfs als het niet lukt, weten ze mij in ieder geval altijd een lading
positiviteit mee te geven.
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ORGANOGRAM
2014

rvt = resultaat verantwoordelijk team
Het flexteam kan worden ‘ingevlogen’ door de rvt’s in het kader van de wachtlijst.
-10-

Onze medewerkers
Bij MEE werken HBO-geschoolde professionals. Elke medewerker heeft
een goede kennis van beperkingen en het omgaan ermee. Vooral dat laatste
vinden wij belangrijk. Wij hechten aan een respectvolle houding, waarbij
we de wensen van onze cliënten serieus nemen en de regie niet van hen
overnemen. Wij staan naast de cliënt en praten mét hem. Onze medewerkers
beschikken daarnaast over een gedegen kennis van alle levensgebieden,
zoals opvoeding en ontwikkeling, wonen, werken en naar school gaan met
een beperking en wet- en regelgeving. In samenwerking met de andere
MEE-organisaties investeren wij in het bijhouden, ontwikkelen en delen van
kennis. Onze medewerkers zijn geregistreerd bij de Beroepsvereniging van
Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BMBC) en voldoen
hiermee aan de eisen van het vak ‘cliëntondersteuner’.
Samenstelling personeel
Personeelsbestand op 31-12- 2014

2014

Aantal medewerkers in loondienst
• Aantal vrouwen
• Aantal mannen
Aantal FTE in loondienst
Instroom personeel in loondienst
Uitstroom personeel in loondienst

82
64
18
71,31
8
20

Leeftijdscategorie in verhouding tot aantal medewerkers
MEE Zuid-Limburg per 31-12-2014
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Samenstelling bestuur en MT
De Raad van Bestuur van 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 vormt de bestuurder het Management
Team van de organisatie.
• Mevrouw A. Gorissen – Clustermanager
• De heer G. Haartmans – Clustermanager
• Mevrouw G. van Merwijk – Clustermanager
• De heer P. Smeets – Manager Bedrijfsvoering (tot 1 oktober 2014)
• De heer W.J. Noordveld - Controller
Samenstelling en verslag Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht in 2014:
• De heer A.M.J. Cremers, voorzitter, waarnemend burgemeester
Meerssen (van 1 juni 2014 tot 1 maart 2015), 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
2014: Op naar het nieuwe speelveld
De Raad van Toezicht van MEE Zuid-Limburg heeft de ontwikkeling naar
de feitelijke transitie per 1 januari 2015 nauwgezet bewaakt en gevolgd.
Belangrijk voor de Raad van Toezicht was het bewaken van de continuïteit
van de organisatie, omdat zij overtuigd is van het belang van de onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking of een andere
kwetsbaarheid én voor de professionals die zich daarvoor inzetten.
Enerzijds verliep dit proces in het volle vertrouwen dat de MEE-organisatie
deze slag met succes zou kunnen slaan. MEE Zuid-Limburg is immers
de organisatie in de regio, die kan bogen op decennia-lange ervaring
in de onafhankelijke cliëntondersteuning. Anderzijds was er natuurlijk het
besef dat, net als andere organisaties in de sector, ook MEE Zuid-Limburg
haar positie in het nieuwe speelveld weloverwogen moest kiezen.
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De vertrouwde AWBZ-financierder, die toch altijd enigszins ver weg was,
werd nu vervangen door de regionale overheden, zichtbaar en tastbaar in
de buurt. Gemeenten met elk hun eigen specifieke voorwaarden en eisen.
Dat maakte de bedrijfsvoering een stuk complexer. Het vroeg binnen
de organisatie om nieuwe structuren en processen, die slagvaardig
geïmplementeerd moesten worden; de tijd stond immers niet stil.
MEE-Zuid-Limburg heeft in de ogen van de Raad van Toezicht een grote
prestatie geleverd door ervoor te zorgen dat, ondanks alle energie die
de overgang naar de nieuwe situatie heeft gevraagd, de kwaliteit van
het werk er niet onder geleden heeft. Voor het jaar 2015 zal de Raad van
Toezicht zijn toeziend oog vooral richten op de te volgen koers, die moet
blijven bijdragen aan een financieel gezonde en wendbare organisatie.
Namens de Raad van Toezicht
Armand Cremers
Voorzitter
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Samenstelling en verslag van de Cliëntenraad
Samenstelling Cliëntenraad in 2014:
• De heer B. Scholte (voorzitter)
• De heer E. Bastiaan-Net
• Mevrouw C. Dumoulin
• Mevrouw M. Houben

•
•
•
•

De heer J. L’homme
Mevrouw E. Schoonbroodt
Mevrouw C. Stienen
Mevrouw L. Valkenburg

Cliëntondersteuning is van groot belang
In 2014 heeft de decentralisatie van het Sociaal Domein en hieraan gekoppeld de subsidieverstrekking door de gemeenten aan MEE Zuid-Limburg
centraal gestaan in de bijeenkomsten van de Cliëntenraad. Voor de Cliëntenraad én MEE was het van belang om de onafhankelijke positie van de
cliëntondersteuning te borgen. De cliëntondersteuner geeft advies over
wat iemand nodig heeft. Maar hij neemt nadrukkelijk geen besluit over een
voorziening of een persoonsgebonden budget.
Voor cliënten betekent de overgang naar gemeenten een periode van
onzekerheid en onduidelijkheid. Ondanks informatie van rijk en gemeenten
voelen cliënten zich nog onvoldoende geïnformeerd. Door de veranderingen en verschuivingen is het nog onduidelijk wat deze veranderingen voor
iedereen persoonlijk gaan betekenen. De leden van de Cliëntenraad hebben samen met MEE nagedacht over de wijze waarop MEE effectief met
cliënten en potentiële cliënten kan communiceren over de transities en de
veranderingen in dienstverlening. Belangrijk aandachtspunt was ook het
waarborgen van de privacy in de gegevensoverdracht naar de gemeenten.
Het is belangrijk dat gemeenten beseffen dat continuïteit in de dienstverlening niet alleen bepaald wordt door de omvang in uren maar ook dat de
dienst geboden kan worden door een vertrouwde dienstverlener.
Om een volwaardige gesprekspartner voor MEE te zijn en te blijven, heeft
de Cliëntenraad zich in 2014 verdiept in onderwerpen die met de transities
samenhangen. Enkele leden hebben een bijeenkomst bijgewoond over
het thema ‘Keukentafelgesprekken’. Ook werd het symposium ‘Limburg
drempelvrij’ bezocht. Verder hebben de leden zich verdiept in passend
onderwijs, Wmo, mantelzorg en jeugdgezondheidszorg.
In de media wordt vooral aandacht geschonken aan ouderen die met de
transities te maken krijgen. Dat het ook kinderen en volwassenen in ‘de bloei
van hun leven’ betreft, lijkt wel eens vergeten te worden. Ook deze groep kan
een wegwijzer, een onafhankelijke raadgever nodig hebben die hen tijdelijk
bijstaat. De boodschap die de Cliëntenraad blijft uitdragen is dat cliëntondersteuning beschikbaar moet blijven voor mensen met een beperking en dat
de cliënt centraal moet blijven. De kracht van MEE is de onafhankelijke
positie in zowel de cliëntondersteuning als in informatievoorziening.
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De Cliëntenraad weet uit ervaring dat onafhankelijke cliëntondersteuning
voor mensen met een beperking en voor kwetsbare burgers van groot
belang is en blijft om hun weg te vinden in deze complexe en soms
verwarrende samenleving. MEE is de organisatie die deze doelgroepen
goed begrijpt en hen daadwerkelijk kan bijstaan om de noodzakelijke
ondersteuningsvraag helder te krijgen.
Ben Scholte
Voorzitter Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg
Samenstelling en verslag van de Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad in 2014:
• Mevrouw F. Heussen (voorzitter) • De heer F. Sünnen
• Mevrouw S. Deckers
• De heer P. Westhovens
• Mevrouw A. Mestrom
• Mevrouw E. Bolk (ambtelijk secretaris)
Van onzekerheid naar kansen!
2014 was een jaar van onzekerheid. Wordt MEE door de gemeenten
gesubsidieerd? Behouden medewerkers hun baan? Hoe ziet de toekomst
van MEE Zuid-Limburg eruit? In 2014 zijn hoge eisen gesteld aan alle
OR-leden. Bij alle, vaak zwaarwegende onderwerpen diende de OR zich
telkens de vraag te stellen wat mogelijke gevolgen en consequenties
zouden zijn voor de MEE-organisatie alsook voor de afzonderlijke
medewerkers op de korte en middellange termijn.
Essentiële zaken voor de Ondernemingsraad waren: positionering van MEE
in het nieuwe speelveld, behoud van de deskundigheid en ervaring van MEE,
behoud van specialistisch werk en toch generalistisch inzetbaar zijn en
behoud van de binding met MEE, ondanks de verspreiding van medewerkers
over verschillende gemeenten. Daarnaast boog de Ondernemingsraad zich
over belangrijke onderwerpen als de bezuinigingen in 2015, een wijziging
binnen de organisatiestructuur, herplaatsing van medewerkers, toewijzing
van nieuwe taken en het beëindigen van tijdelijke contracten.
Veranderingen en onzekerheden zijn soms lastig maar brengen zeker ook
nieuwe kansen. De Ondernemingsraad ziet de toekomst met optimisme
tegemoet.
Francien Heussen
Voorzitter Ondernemingsraad MEE Zuid-Limburg
-15-

Jaarcijfers
MEE Zuid-Limburg heeft 2014 afgesloten met een positief resultaat van
€ 27.000 en dat is hiermee € 218.000 hoger dan in 2013. De bedrijfsopbrengsten zijn € 174.000 hoger dan in 2013, met name als gevolg van een
hogere AWBZ-subsidie van € 246.000. Het verschil is toe te rekenen aan
lagere incidentele subsidies. In aanvulling op de hogere opbrengsten is
MEE Zuid-Limburg er ook in geslaagd de totale lasten met € 48.000 terug
te brengen.
Het eigen vermogen is nagenoeg gelijk gebleven en bedraagt € 1,2 miljoen.
Het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten is licht gestegen van 19,5% naar 19,6%. Dit is nog ruim boven de norm van 15% zoals
deze door het Waarborgfonds voor de Zorgsector wordt gehanteerd.
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is ten opzichte van 2013 gestegen van 41,9% naar 44,9%. De liquiditeit uitgedrukt
in de current ratio (verhouding vlottende activa ten opzichte van vlottende
passiva) bedraagt eind 2014 1,96 (2013: 1,72).
Het positieve resultaat is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen.
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Balans per 31 december 2014 ( x € 1.000)
2013

2014

Materiële vaste activa
Vlottende activa

1.178
1.629

1.036  
1.667

Totaal

2.807

2.703

Eigen vermogen
Voorzieningen

1.177
685

1.213
638

945

852

2.807

2.703

Vreemd vermogen (kort)
Totaal

Exploitatierekening 2014 ( x € 1.000)
2013

2014

Opbrengsten		
• subsidie AWBZ
5.688
5.934
• overige opbrengsten
332
260
Totaal opbrengsten
6.020
6.194
Kosten
• personele kosten
• afschrijvingen
• overige kosten
Totaal kosten
Overige baten
Resultaat
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5.274
144
818
6.236

5.238
142
808
6.188

24

21
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KWALITEIT

Niet alleen de dingen goed doen, maar vooral de goede
dingen doen
Kwaliteit
Kwaliteit is één van de constante factoren van MEE Zuid-Limburg. Ook
in 2014 heeft het Keurmerkinstituut, de certificerende instelling die MEE
Zuid-Limburg jaarlijks toetst op de HKZ-norm, ons weer bezocht voor een
externe audit. Voor de achtste achtereenvolgende keer heeft dit geleid tot
een zeer positieve beoordeling van onze dienstverlening én organisatie. In
het bijzonder heeft het Keurmerkinstituut lof uitgesproken over de flexibele
manier waarop MEE Zuid-Limburg inspeelt op de ontwikkelingen in de
aanloop naar de transities in 2015.
Cliënttevredenheid
De mate waarin onze cliënten deze kwaliteit beleven, is een belangrijke
indicator die wij continu in het oog houden. Uit onze gegevens over de tevredenheid van cliënten blijkt dat zij onze dienstverlening beoordelen
met het rapportcijfer 8.
Uiteraard zijn wij ook nieuwsgierig naar de tevredenheid over de resultaten
op het gebied van participatie en zelfredzaamheid. Daarover geeft:
• 89% van de mensen uit de steekproef uit ons cliëntenbestand aan dat
zij dankzij de ondersteuning van MEE in de toekomst gemakkelijker
oplossingen kunnen vinden;
• 80% vindt dat hun zelfredzaamheid groter is geworden dankzij de
ondersteuning van MEE;
• 83% geeft aan dat zij door de ondersteuning van MEE beter in staat is
om mee te doen in de samenleving.
Effectmeting
In 2014 is er door het onafhankelijk onderzoeksinstituut Panteia een landelijk
onderzoek gedaan naar de effecten van de dienstverlening van MEE. De
resultaten van dit onderzoek geven zonder meer aan dat cliënten vinden
dat de cliëntondersteuning van MEE bijdraagt aan zelfredzaamheid in brede
zin. Cliënten schrijven de positieve effecten toe aan de cliëntondersteuning
van MEE en vooral aan de MEE-ondersteuning in combinatie met hulp van
andere organisaties of personen.
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Kwaliteit
Dr. Wil Buntinx
Directeur Buntinx Training & Consultancy
Ontwikkelaar van de Quality Qube methode voor kwaliteitsonderzoek
Onderzoeker Gouverneur Kremers Centrum, Maastricht University
De kwaliteit van een ondersteuningsorganisatie kan nooit
beter zijn dan wat de cliënt ervaart in het directe contact met
de medewerkers met wie hij/zij te maken heeft
De door cliënten ervaren kwaliteit wordt niet bepaald door de
(goede) bedoelingen die in de visie, de missie en het kwaliteitssysteem van de organisatie worden verwoord. Het ultieme
kwaliteitscriterium in dienstverlenende organisaties ligt in de
cliëntervaringen van de dagelijkse praktijk. Werken aan de
kwaliteit van ondersteuning van mensen met een beperking
vereist dat je open oog hebt voor hoe ze die ondersteuning en
de effecten daarvan ervaren. Het gaat om drie domeinen van
ervaringen. (1) Hoe ervaren cliënten dat de ondersteuning
bijdraagt aan hun kwaliteit van bestaan? (2) Hoe ervaren
cliënten dat het ondersteuningsproces verloopt? Hoe ervaren
ze bijvoorbeeld de kundigheid van hun ondersteuners, de
continuïteit in de ondersteuning, het ondersteuningsplan?
(3) Hoe ervaren ze de relaties met hun ondersteuners. Doen die
wat zij beloven? Begrijpen die hun behoeften? Zetten zij zich in
voor de cliënt? Hoe reageren ze op vragen van de cliënt?
Een cliëntgerichte organisatie zoals MEE Zuid-Limburg houdt
dit scherp in de gaten. Via periodiek onderzoek maar ook in de
dagdagelijkse praktijk van professionele dienstverlening.
-20-

Klachten
Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten weten waar ze terecht kunnen
in het geval er onverhoopt sprake zou zijn van een klacht. In 2014 zijn er
acht unieke klachten geuit, waarvan er drie niet-ontvankelijk zijn verklaard.
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 2014 is deze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon
in zeven kwesties geraadpleegd.
Innovatie
Kwaliteit is voor ons een synoniem voor continu verbeteren. Continu verbeteren
betekent dat wij steeds op zoek blijven naar nieuwe manieren van werken
en ons hierbij ook laten inspireren door anderen. In 2014 hebben we onder
andere geëxperimenteerd met de inzet van online communicatietools in
onze dienstverlening, zoals beeldcommunicatie. Ook hebben we creatieve
samenwerkingsvormen opgezet met organisaties buiten onze sector.
Dit heeft ertoe geleid dat we zonder extra kosten meer mogelijk hebben
gemaakt in met name het ondersteunend proces.

Profiel van MEE Zuid-Limburg
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ACTIVITEITEN in 2014

MEEdoen mogelijk maken
Ook in 2014 hebben wij hard gewerkt om MEEdoen mogelijk te maken!
Daarvoor hebben we verschillende activiteiten en diensten ingezet. Zoals
eerder gemeld in dit verslag, biedt MEE Zuid-Limburg drie vormen van
cliëntondersteuning, te weten het kenniscentrum, activerende cliëntondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning.
Via het kenniscentrum versterken wij medewerkers van algemene voorzieningen en partnerorganisaties in het herkennen van en omgaan met mensen met
een beperking. In 2014 hebben wij trainingen verzorgd voor o.a. het steunpunt
Mantelzorg en het Medisch Kleuterdagverblijf van Xonar in Limbricht. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan de deskundigheidsbevordering
van de diverse stadsdelen in Sittard-Geleen.
Vanuit de activerende en onafhankelijke cliëntondersteuning zetten we in
op het versterken van de eigen kracht van mensen en/of op het versterken
van de burger in het aanvraag- en toekenningsproces, bijvoorbeeld van een
maatwerkvoorziening in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Dit doen we zowel individueel als in groepsverband.
Individuele ondersteuning
In 2014 hebben wij 3.807 cliënten individueel ondersteund (hierin zijn niet
meegenomen cliënten met een incidentele vraag). Zij waren afkomstig uit
Zuid-Limburg en de gemeente Echt-Susteren. Het cirkeldiagram op de
volgende pagina laat zien van welke beperking er bij onze cliënten sprake
was in 2014. 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.
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Aantal cliënten in 2014 en hun beperking
De groep met een ‘onbekende beperking’ bestaat uit kinderen bij wie er het vermoeden
is van een ontwikkelingsachterstand/beperking en uit cliënten bij wie de beperking
nog niet bekend is bij aanmelding

Aantal cliënten per leeftijdscategorie in 2014
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In 2014 werden aan MEE Zuid-Limburg 8.305 hulpvragen gesteld.
Onderstaand laat zien op welke domeinen de meeste vragen zijn gesteld.
Top 10 van hulpvragen aan MEE in 2014

7

Netwerkversterking
Carola, cliënt
Ik hoef het niet meer alleen te doen!
Aanvankelijk vroeg ik mijn cliëntondersteuner of ze mij kon helpen
met de aanvraag voor een scootmobiel. Door mijn depressie zat
ik veel binnen. Maar mijn cliëntondersteuner signaleerde direct
dat mijn vraag om hulpmiddelen een schreeuw was om andere
hulp. Zij had in de gaten dat ik veel depressiever was vanwege
mijn ziekte dan dat ik liet zien. En zij stelde de juiste vragen om
achter de kern te komen. Mijn cliëntondersteuner vermoedde
dat mijn netwerk uitkomst kon bieden. Ze hielp me een kernteam
samen te stellen uit mijn directe omgeving. Mensen die ik vertrouw,
waarbij ik me veilig voel. Waar ik hulp aan kan vragen. Mijn
kernteam bestaat uit familie en vrienden. Dat netwerk was er in
het verleden natuurlijk ook, maar ik heb nooit om hulp durven
vragen. Ik heb nu veel aan de mensen uit mijn netwerk. Ik heb
geleerd om wat makkelijker om hulp te vragen. Dat is fijn want
ik weet nu dat ik het niet meer alleen hoef te doen.
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Groepsgerichte activiteiten
We ondersteunen mensen zoveel mogelijk in groepsverband via cursussen,
trainingen, lotgenotengroepen en voorlichtingsbijeenkomsten. In 2014
namen ruim 1.000 burgers met een beperking en hun betrokkenen uit
Zuid-Limburg deel aan onze groepsgerichte activiteiten.
Een greep uit onze groepsgerichte activiteiten in 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brussengroep voor broertjes en zusjes van kinderen met autisme;
Agressie regulatie trainingen;
Ontmoetingsgroep voor ouders van kinderen met autisme;
Cursussen rouwverwerking;
Trainingen sociale vaardigheden;
Vriendenkringen;
Breincafé’s voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en
hun partners;
Budgetcursus ‘Meer doen met minder poen’ in samenwerking met
Alcander.
Informatiebijeenkomsten over autisme en het omgaan ermee;
Verkiezingsbijeenkomst ‘Stem jij ook’? voor mensen met een
verstandelijke beperking;
Voorlichting aan de ouders en leerlingen van de IvOO-school over de
transities en mogelijke gevolgen;
Voorlichting aan de ouders van de mytyl-school Adelante over zaken
waar 16+ leerlingen mee te maken gaan krijgen.
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’t Verschil kunnen en durven maken!’
Mini symposium ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van MEE
In het kader van het 10-jarig bestaan van MEE vond op 10 december 2014
ons mini-symposium ’t Verschil kunnen en durven maken’ plaats voor
(beleids)medewerkers en bestuurders van gemeenten. ’t Verschil kunnen
en durven maken! Dat is de opdracht waar gemeenten, organisaties
en burgers de komende jaren voor staan. Aan de hand van lezingen en
kennissessies hebben we inzichtelijk gemaakt hoe cliëntondersteuning
’t verschil kan maken. Tof Thissen, directeur van het Kwaliteits Instituut
Nederlandse Gemeenten (sinds 1 mei 2015 directeur UWV Werkbedrijf),
gaf zijn visie op hoe een toegankelijke overheid hieraan kan bijdragen:
een overheid die werkt vanuit het principe dat je mensen kent en ziet.
Ruim 60 vertegenwoordigers van de Zuid-Limburgse gemeenten waren
aanwezig. Samen met onze gasten kijken we terug op een leerzame en
geslaagde dag.
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SAMENWERKING

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Burgers hebben te maken met veel veranderingen en maatregelen; de
complexiteit van de samenleving neemt toe. Om in een sterk veranderende
samenleving meedoen mogelijk te maken, is er naar onze verwachting de
komende jaren meer cliëntondersteuning nodig. Afgezet tegen een afname
van de middelen vraagt dit om verdergaande samenwerking.
MEE werkt van oudsher samen met veel partners, zoals welzijnsorganisaties,
zorgaanbieders, scholen, werkgevers, UWV, huisartsen, thuiszorgorganisaties,
verpleegtehuizen en –klinieken, woningbouwcorporaties, politie en justitie.
Een beperking heeft gevolgen voor meerdere en soms alle levensdomeinen,
zoals opvoeding, ontwikkeling, wonen, vervoer, werk, samenleven, inkomen
en vrijetijdsbesteding. De onderlinge samenhang en afstemming op al deze
gebieden is cruciaal als het gaat om passende oplossingen. Samenwerking
is van belang om de vraag van kwetsbare mensen met een beperking integraal
te kunnen beantwoorden.
Nauwere samenwerking met de welzijnsorganisaties
In 2014 hebben we de samenwerking met een groot aantal welzijnsorganisaties in Zuid-Limburg geïntensiveerd. De welzijnsorganisaties bieden
net als MEE vormen van cliëntondersteuning zoals informatie en advies
en kortdurende ondersteuning gericht op meedoen. Maar in werkwijze,
bereik en deskundigheid zijn er verschillen. De welzijnsorganisaties kennen,
naast het werken op individueel niveau en binnen het sociale netwerk,
maatschappelijke taken op het gebied van leefbaarheid zoals het opbouwwerk,
de vrijwilligersondersteuning en de sociaal culturele activiteiten.
MEE beschikt over een zeer specifieke deskundigheid in het ondersteunen
van kwetsbare burgers met een beperking. Door slimme verbindingen te
leggen kan het aanbod beter worden afgestemd op de vraag van de burger
én van de gemeenten. Nauwere samenwerking heeft als doel dat goede
cliëntondersteuning snel beschikbaar is en blijft. De cliënt moet er beter
van worden.
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Samenwerking
Margriet Giesen, Beleidsmedewerkster Partners in Welzijn
Samen meer dan de som der delen
‘1 + 1 = 3’. Zelfs meer dan drie. Daarvan waren de bestuurders
van Partners in Welzijn en MEE overtuigd. Daarom werd ‘1+1=3’
de werktitel van ons voornemen om intensiever met elkaar te
gaan samenwerken. Partners in Welzijn en MEE hebben verschillende financiële en inhoudelijke achtergronden, maar in
het nieuwe Sociaal Domein bevinden we ons in een soortgelijke
positie. We staan samen voor goede onafhankelijke cliëntondersteuning in de Westelijke Mijnstreek. Voor iedereen!
Een krachtigere samenwerking kon naar mijn gevoel dan ook
niet uitblijven. Inmiddels trekken we samen op in de inzet van
vrijwilligers bij het keukentafelgesprek. MEE heeft de training
verzorgd en Partners in Welzijn begeleidt de vrijwilligers. Deze
vrijwilligers ondersteunen nu voor beide organisaties cliënten bij
het keukentafelgesprek. Een concrete, succesvolle en positieve
ervaring. Henry Ford heeft wat mij betreft gelijk gekregen:
‘Coming together is a beginning, Keeping together is progress,
Working together is success’.

Integrale Vroeghulp
Integrale Vroeghulp (IVH) Zuid-Limburg is een regionaal expertisenetwerk
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar met meervoudige ontwikkelingsproblematiek (sociaal-emotioneel, verstandelijk, gedragsmatig, communicatief,
spraak-taal en motorisch). Het doel van IVH is tweeledig:
1) Het kind (vroeg)tijdig toe te rusten zodat het zich ondanks zijn
achterstand optimaal kan ontwikkelen en kan blijven deelnemen aan
de reguliere leefomgeving;
2) De ouders toe te rusten voor de specifieke opvoedingstaak van hun
kind met ontwikkelingsproblematiek c.q. een ontwikkelingsachterstand.
Dankzij het expertisenetwerk IVH worden ontwikkelings- en/ of gedragsproblematiek bij jonge kinderen vroegtijdig opgespoord, gesignaleerd en
ondersteund. Hiermee worden het kind en zijn ouders vroegtijdig versterkt
in hun eigen kracht en mogelijkheden. Dit biedt kinderen de kans om zo
volwaardig mogelijk mee te doen. Voor de maatschappij levert de vroegtijdige
signalering op dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat kinderen in dure
zorgvormen terechtkomen. Dit leidt op termijn tot minder zorgkosten.
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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.
Bijzondere activiteiten in 2014 waren:
• bijdrage in de vorm van een aflevering aan de televisieserie Zelf & Co
op L1, waarin verhalen van Limburgers centraal staan die ondersteuning
krijgen of bieden;
• nieuwe netwerkpartners waaronder Koninklijke Kentalis;
• borgen van Integrale Vroeghulp binnen de gemeentelijke kaders;
• toevoegen van expertise aan de multidisciplinaire teams;
• ondertekenen van een nieuw convenant van de samenwerkingspartners
IVH voor 2015 en 2016.
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Kennis
Ouders van Mirthe, cliënt Integrale Vroeghulp
We weten nu beter met onze dochter om te gaan
We maakten ons al een tijdje zorgen om de ontwikkeling van
Mirthe. Op de peuterspeelzaal speelde ze nauwelijks met andere
kinderen. Ze leek veel in haar eigen wereldje te zijn en haar
motoriek is houterig. Ook op medisch vlak hadden we zorgen of
ze wel voldoende eet en groeit. In overleg met de peuterspeelzaal
was al snel duidelijk dat er specialistische deskundigheid nodig
was om alle vragen rondom Mirthe te beantwoorden. Op grond
hiervan is Mirthe aangemeld bij Integrale Vroeghulp (IVH).
Bij IVH was alle deskundigheid aanwezig om onze vragen te
beantwoorden. We vonden het fijn om te ervaren dat ons gevoel
over de ontwikkeling van Mirthe terecht was, ondanks dat onze
familie ons steeds gerust probeerde te stellen. Dankzij de
deskundige ondersteuning van IVH kunnen we onze dochter nu
doelgerichter helpen en weten we beter met haar om te gaan!
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Trajecten Integrale Vroeghulp in de Westelijke Mijnstreek in 2014

Trajecten Integrale Vroeghulp in Maastricht- Heuvelland in 2014
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Trajecten Integrale Vroeghulp in Parkstad in 2014
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VOORUITBLIK

Vanuit een stevig fundament bouwen aan de toekomst
Speerpunten
Onze missie is om MEEdoen mogelijk te maken. Dat begint met dagelijks
ons werk goed te doen, de goede dingen te doen en ons werk zichtbaar te
maken. Ook in 2015 maken we werk van eigen kracht, zelfredzaamheid en
participatie van mensen met een beperking en een andere kwetsbaarheid.
Om MEEdoen mogelijk te maken, bouwen we in 2015 extra aan:
1. Verdergaande samenwerking met andere professionele en informele
aanbieders van cliëntondersteuning, o.a. de welzijnsorganisaties en
informele zorg.
2. Verdergaand partnerschap met gemeenten en zorgverzekeraars in het
kader van onafhankelijke, professionele cliëntondersteuning in de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg).
3. Partnerschap met maatschappelijk betrokken ondernemers die de
mogelijkheden van mensen met een beperking optimaal willen benutten.
4. Innovatie om meer te bereiken met minder middelen.
5. Kennisontwikkeling en –deling, zoveel mogelijk samen met en voor
onze partners in het veld.
6. Optimaal benutten van de eigen kracht, talenten en mogelijkheden
van onze eigen medewerkers.
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Eigen kracht
Theo Horbach, cliënt
Ik wilde op mezelf wonen!
Ik heb op het internaat gewoond. Toen ik weer thuis kwam
wonen bij mijn ouders, hoorde ik vertellen dat ze mij in een
instelling wilden plaatsen. Maar dat wou ik niet. Ik wou op
mezelf wonen. De cliëntondersteuner van MEE heeft er
achteraan gezeten om voor mij een flat te regelen zodat ik
zelfstandig kon wonen. Hij stond achter me. Samen met
de cliëntondersteuner heb ik een plan gemaakt voor
het huishouden, de financiën en administratie. Dat loopt
nu perfect. Het belangrijkste voor mij was om niet alleen
thuis te zitten. Ik fluit jeugdwedstrijden en seniorenwedstrijden in competitieverband en ben gids in de grotten.
Als vrijwilliger heb ik ook activiteiten gedaan met een man
in een rolstoel. Ik ben graag tussen de mensen.
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8.305 vragen
3.807 cliënten
18 gemeenten
42 loketten en wijkteams
82 medewerkers

1 organisatie

MEE Zuid-Limburg
Nr. 1 in cliëntondersteuning
Frankenlaan 7
6419 BT Heerlen
T: 088 010 22 22
E: info@meezuidlimburg.nl
W: www.meezuidlimburg.nl
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