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Uitgaan van mogelijkheden

MEE Zuid-Limburg
Ondersteuning bij leven met een beperking

Onze missie samengevat
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen.
Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt.
Wij helpen zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot de
zelfredzaamheid en de kwaliteit van het bestaan van de cliënt. Onze kennis, deskundigheid en ervaring zetten wij
in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

C Financiën

MEE levert cliëntondersteuning aan mensen met een
beperking en is daarmee een belangrijke partner voor de
19 gemeenten in ons werkgebied. De dienstverlening van
MEE wordt bekostigd op basis van de Regeling subsidies
AWBZ. Cliëntondersteuning is ook één van de prestatie
velden van de Wet maatschappelijke ondersteuning waar
voor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Om de samen
werking tussen MEE en de gemeenten te optimaliserenis
in de subsidieregeling per 2008 opgenomen dat MEE en de
gemeenten afspraken maken over hoe de MEE-activiteiten
een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid.
Balans per 31-12-2010 (x €1000,-)
31-12-2010
Materiële vaste activa
1115

31-12-2009
1129

De dienstverlening van MEE aan individuele cliënten wordt
gefinancierd met een vastgesteld bedrag per geleverde
‘afgesloten’ dienst.
Voor de uitvoering van de collectieve taken (onder meer
informatievoorziening en voorlichting, signalering,
maatschappelijke activering en integratie en coördinatie van
netwerken) ontvangt MEE een bedrag per inwoner van het
werkgebied.

Eigen vermogen

31-12-2010
1002

31-12-2009
1065

Vlottende activa
986
1207 Voorzieningen
483
423
			 Vreemd vermogen lang	-				 Vreemd vermogen kort
616
848
Totaal
2101
2336		
2101
2336
Exploitatierekening per 31-12-2010 (x €1000,-)
Realisatie 2010
Wettelijk budget
5564
Overige bedrijfsopbrengsten
354
Totale opbrengsten
5918
Kosten
5981
Resultaat
- 63

Realisatie 2009
5515
509
6024
6176
- 152
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Inleiding

MEE heeft aan mensen met een beperking en instanties
die zich op deze doelgroep richten, veel te bieden. Dit blijkt
uit het feit dat MEE vrijwel uitsluitend tevreden cliënten
heeft en samenwerkingspartners die tevreden zijn over de
samenwerking met MEE. De inzet van MEE speelt in op de
behoeften en wensen van de cliënt, met name daar waar het
gaat om complexe problematiek, de vraag naar specifieke
deskundigheid en een stelseloverstijgende, integrale
aanpak. MEE levert een bijdrage aan het versterken van de
zelfredzaamheid, het sociale netwerk en het meedoen in de
maatschappij.
MEE levert daarnaast een belangrijke maatschappelijke
meerwaarde. De maatschappelijke effecten voor stake
holders als zorgverzekeraars, ministeries en gemeenten
zijn door Ernst & Young in beeld gebracht in een
Maatschappelijke Businesscase. Hieruit blijkt dat interventie
van MEE kan zorgen voor een minder groot beroep op
opvang en intensieve ondersteuning. Bovendien wordt door
de inzet van MEE het beroep op gespecialiseerde kinder
opvang en speciaal onderwijs verminderd en overlast,
huisuitzetting en schulden in veel gevallen voorkomen.
Dit bespaart veel geld. Ernst & Young heeft berekend dat
elke geïnvesteerde euro in MEE, vier euro kan opleveren.

MEE fungeert als belangrijke netwerkpartner in de regio
voor mensen met een beperking. MEE heeft specifieke
kennis van de doelgroep wat resulteert in een betere
aansluiting op de mogelijkheden van de cliënt. MEE is
een onmisbare schakel in de keten, in een economisch en
sociaal tijdsgewricht waarin de zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie van mensen met een
beperking steeds meer in het gedrang dreigt te raken.
In dit Jaarbericht is beschreven (en in beeld gebracht) op
welke manier MEE meerwaarde heeft voor de maatschappij
en voor onze samenwerkingspartners, maar vooral voor de
cliënt.
Dit Jaarbericht gaat dan ook over alles wat ons sterk en
uniek maakt:
• Over deskundigheid
• Over samenwerking
• Over verbinding
• Over slagvaardigheid
• Over passie
• Over doorgeven van kennis
• Over kwaliteit
• Over de klant centraal
• Over keuzes maken
• Over altijd dichtbij
Deze resultaten zijn tot stand gekomen door alle
medewerkers en daar zijn we trots op.
Ik wens u veel plezier met het lezen van dit Jaarbericht!
Mw. drs. Anja Pijls
directeur/bestuurder
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De maatschappelijke meerwaarde van MEE
MEE als Publieke Waarde

Anja Pijls – directeur/bestuurder MEE Zuid-Limburg
In 2010 heeft MEE een maatschappelijke businesscase (mBC) laten uitvoeren naar de maatschappelijke waarde van MEE.
Met de titel ‘MEE als Publieke Waarde’ wordt inzichtelijk gemaakt dat elke euro geïnvesteerd in de cliëntondersteuning
van MEE, minimaal vier keer wordt terug verdiend voor de maatschappij. Door de ondersteuning van MEE worden in veel
gevallen maatschappelijke kosten verlaagd, uitgesteld of voorkomen.

Individueel
De waarde van de dienstverlening van MEE voor individuele
cliënten staat voorop: in de missie van MEE staat heel
duidelijk omschreven dat MEE meedoen mogelijk maakt. De
diensten van MEE zijn daarbij voornamelijk gericht op het
versterken van mensen met een beperking zodat zij (vaak
met behulp van hun eigen sociale netwerk) hun weg kunnen
vinden in de samenleving. Soms is daarbij een steuntje in
de rug nodig. Vaak kan voor hen door deze hulp zwaardere
zorg worden voorkomen. Omdat de vraag van de cliënt
vaak meerdere aspecten omvat (meerdere levensgebieden
en levensfases), werkt MEE stelseloverstijgend. MEE is er
voor de complexere vraagstukken die er om vragen samen
te werken met een groot aantal samenwerkingspartners,
om samen de positie van mensen met een beperking te
verbeteren. Voor hen en voor de maatschappij is MEE
daarom van grote waarde.
Stap verder
Met de maatschappelijke businesscase (mBC) gaan de
MEE-organisaties een aantal stappen verder. Juist in
tijden van bezuinigingen is het belangrijk opbrengsten in
kwantitatieve zin inzichtelijk te maken. Een mBC is een
kosten-batenafweging waarin het maatschappelijke en
het economische nut samenkomen. De mBC zet voor de
diensten van MEE de kosten af tegen de te verwachten
maatschappelijke baten. Dat is gedaan door middel van
een aantal cliëntcasussen, die vooral laten zien dat de
zelfredzaamheid van de cliënt wordt versterkt door MEE.
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Verder is in de mBC het perspectief van de maatschappij
beschreven, waarin de maatschappelijke effecten voor
stakeholders en zorgverzekeraar inzichtelijk worden
gemaakt. MEE fungeert als de netwerkpartner in de
keten voor mensen met een beperking; laagdrempelig en
oplossingsgericht.
Conclusie
De mBC trekt enkele conclusies. Kern daarvan is dat MEE
in veel gevallen maatschappelijke kosten verlaagt, uitstelt
of voorkomt. Vanuit de verschillende perspectieven is
aannemelijk gemaakt dat MEE elke geïnvesteerde euro
minimaal vier keer terugverdient voor de maatschappij,
maar vooral dat MEE een onmisbare schakel in de
keten vormt, in een tijd waarin sociale redzaamheid
en maatschappelijke participatie van mensen met een
beperking in het gedrang raakt.
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1 Over deskundigheid
De ondersteuning die nodig is

Mélanie de Vos – cliënt bij MEE Zuid-Limburg
Mélanie is een 27-jarige, getrouwde vrouw en in verwachting van haar eerste kindje. Ze woont met haar man in
Maastricht en heeft het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Ze heeft een weg gevonden in het
om gaan met haar autisme.

Normaal bestaat niet!
Mélanie vertelt dat ze
sinds ongeveer anderhalf
jaar de diagnose Asperger
heeft. Ze heeft het
hiermee best moeilijk
gehad. “Ik wilde graag als
de anderen zijn en vond
het niet eerlijk.” vertelt
Mélanie. Na ongeveer
twee maanden ging
Mélanie anders denken over haar autisme, Ze realiseerde
zich dat het nooit meer over zou gaan en wilde een manier
vinden om er positief mee om te gaan. Dat is gelukt door
anders over haar autisme te gaan denken. “Eerst vergeleek
ik mezelf erg met anderen en wilde ik graag ‘normaal’ zijn.
‘Maar ‘normaal’ bestaat niet!” zegt ze lachend.

Dat kunnen ze niet rijmen. Dat vind ik jammer. Ik denk dat
alleen wij, de mensen met autisme, dit kunnen veranderen.
Wij kunnen het beeld van autisme bijstellen door openheid.
Daarmee heb je ruimte om jezelf te zijn. Als mensen
hiervoor open staan, zal autisme bekender worden en meer
geaccepteerd kunnen worden. En dat zou voor iedereen
prettiger zijn”, aldus Mélanie.
“Iedereen heeft wel iets, je hoeft je niet te schamen en je
hoeft het niet te verdoezelen.” Mélanie vertelt dit nadat ze
een botte reactie heeft gehad toen ze haar baas vertelde dat
ze misschien autisme had. Hij zei: “Als ik had geweten dat
je autisme had, had ik je niet aangenomen. Mensen zoals jij
hoef ik hier niet!” Een destijds bijzonder vervelende en erg
pijnlijk reactie. “Nu denk ik: ‘Dat is kortzichtig van hem’.
Ik vat het nu ook niet meer zo persoonlijk op. Het liep niet
lekker op het werk en voor een baas is het belangrijk dat het
werk wordt gedaan.”

Gewoon vertellen
“Ik was heel stil in gezelschap en erg bezig met wat ik het
beste kon zeggen. Vaak was het gespreksonderwerp dan al
weer veranderd terwijl ik nog aan het denken was over een
reactie. Ik kon mezelf niet zijn en had hier genoeg van.
Ik merkte dat andere mensen er ook wel eens wat
uitfloepten en ik ben op gegeven moment gewoon mensen
gaan vertellen dat ik een vorm van autisme heb. Niet dat ik
hier mee te koop loop hoor.”

Enorme steun
“Het is belangrijk om positieve mensen in je omgeving te
hebben, mensen die je steunen, stimuleren en accepteren
zoals je bent. Dan kun je jezelf ook accepteren, want je blijft
toch heel gevoelig voor de mening van een ander.”
“Ik ben hierbij enorm geholpen door de consulente van MEE
Zuid-Limburg. Gewoon doordat zij er was als deskundig
begeleider. Met name dingen zoals formulieren invullen,
contacten leggen en bezoeken maken, gaven mij de
ondersteuning die ik nodig had en het gevoel dat ik het niet
allemaal alleen hoefde te doen.”

Opener zijn
“Het beeld dat mensen hebben van autisme is vaak
onjuist. Mensen staan er van te kijken dat ik een vrolijke
pasgetrouwde jonge vrouw ben en een kindje ga krijgen.

(Dit artikel heeft eerder in het cliëntenblad van MEE Zuid-Limburg
gestaan. Voor het Jaarbericht is het enigszins bewerkt).
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2 Over samenwerking
Iedere jongere doet er toe!

Erick Hildebrand – beleidsmedewerker gemeente Heerlen
Erick Hildebrand is beleidsmedewerker bij de gemeente Heerlen. Hij houdt zich bezig met het Actieplan
Jeugdwerkloosheid in de regio Parkstad. In 2008 is dit project begonnen met als doel de lange wachttijden
bij de sociale werkvoorziening (Wsw) te verkorten. Jongeren stonden soms wel drie jaar op deze wachtlijst,
waardoor deze kwetsbare groep vaak gedoemd was tot nietsdoen. Een onwenselijke situatie.
Werkplein Heerlen startte het Actieplan Jeugdwerkloosheid om deze jongeren ervaring te laten opdoen en
actief te houden. Het is niet bij de wachtlijstpopulatie voor de Wsw gebleven. Het actieplan Jeugdwerkloosheid
houdt zich inmiddels bezig met een veel grotere groep jongeren.

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid
Het Actieplan richt zich met name op kwetsbare jongeren.
Als deze groep jongeren het onderwijs verlaat, is het vaak
moeilijk om een passende dagbesteding te vinden.
Het Jongerenloket is één van de lijnen binnen het Actieplan
Jeugdwerkloosheid. De medewerkers die binnen dit loket
werken zetten zich in om deze jongeren te begeleiden
naar een passende daginvulling, dit kan zowel arbeid als
een vorm van dagbesteding zijn. Een andere lijn binnen
het Actieplan is gericht op Vroegtijdige schoolverlaters.
Vroegtijdige schoolverlaters zonder uitkering en zonder
diploma’s worden opgespoord en gemotiveerd om terug te
gaan naar de schoolbanken of om een passende baan te
zoeken.
Liever zinvol bezig
Jongeren zijn vaak zelf ook niet tevreden met de ontstane
situatie. Zij zijn liever zinvol bezig (liefst met een salaris)
dan dat ze niets doen. Alle jongeren hebben een droom,
een passie. Het is de kunst om die droom helder te krijgen,
zodat bij de belevingswereld en de hobby’s kan worden
aangesloten. Als dat lukt, dan is de kans groot dat jongeren
uit de werkloosheid worden gehouden.
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Aantal jongeren
Binnen de regio Oostelijk Zuid-Limburg gaat het om
ongeveer 1500 jongeren (tussen de 16 en 27) die in aan
merking komen voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
Van deze groep kan een groot deel aan passende dag
besteding worden geholpen. Door actief op deze groep in
te zetten, kan veel ellende worden voorkomen, voor de
maatschappij, maar vooral voor de jongeren zelf.
Rol van MEE
MEE beschikt over kennis van de problematiek van mensen
met een (lichte) verstandelijke beperking en van autisme.
Ook kent MEE de sociale kaart goed. Hierdoor zijn lijnen
kort tussen MEE en andere organisaties. Bovendien heeft
MEE veel ervaring in het omgaan met mensen met een
(lichte verstandelijke beperking waardoor de communicatie
soepeler verloopt. MEE kan deze attitude ook overdragen op
anderen die werken met deze groep jongeren. Het voordeel
van MEE is dat men de thuissituatie vaak kent waardoor de
aanpak veel meer integraal kan plaatsvinden. Dit is een
voorwaarde voor het bereiken van het doel. Maar de
belangrijkste meerwaarde van MEE is dat MEE als één van
de weinige organisaties de klant écht centraal stelt!
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3 Over verbinding
Gesterkt door de keten

René Andriessen - projectleider
Jongeren die niet zo sterk in hun schoenen staan en jongeren met een lichte verstandelijke beperking vallen vaak tussen
wal en schip als zij te oud worden voor de hulpverlening in de jeugdzorg en nog geen kennis hebben gemaakt met de zorg
voor volwassenen. Daarom is in 2010 het project “Gesterkt door de keten” gestart.
Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een adequate overdracht voor de betreffende doelgroep vanuit de jeugdzorg
naar de zorg voor (jong) volwassenen.

Samenwerkingsverband
Het voortouw bij dit project is genomen door Gastenhof,
een orthopedagogisch behandelinstituut voor jongeren.
Aan het project nemen deel: MEE Zuid-Limburg,
Mondriaan (instelling voor geestelijke gezondheidszorg),
RADAR (instelling voor mensen met een verstandelijke
beperking), XONAR (hulpverleningsinstantie voor opgroeien opvoedingsproblemen), Bureau Jeugdzorg (toegang tot
de jeugdzorg), Stichting Jeugdzorg St. Joseph (justitiële
jeugdzorginstelling) en Sterk in Werk (organisatie die
voor jongeren met leerproblemen op zoek gaat naar een
passende werkplek).
Geruisloze overgang
René Andriessen is projectleider van het project Gesterkt
door de keten. Hij geeft aan dat het in Zuid-Limburg jaarlijks
gaat om honderden jongeren en hun directe netwerk.
Deze mensen zouden enorm gebaat zijn bij een geruisloze
overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg.
Binnen het project worden jongeren besproken die, om
welke reden dan ook, vastgelopen zijn. Omdat de bestaande
paden in veel gevallen al bewandeld zijn, wordt binnen de
projectgroep besproken welke zorg, behandeling en/of
begeleiding buiten de bestaande paden mogelijk is.
Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de keten rondom de
cliënt duurzaam verstevigd kan worden. Op deze manier
weten ketenpartners elkaar steeds beter te vinden zodat de
zorg sneller en beter gerealiseerd kan worden. Dit komt de
jongere uiteindelijk ten goede. MEE is een belangrijke partij
binnen het project. Een medewerker van MEE denkt mee
en geeft tips en adviezen als het gaat om jongeren met een
(lichte) verstandelijke beperking. MEE heeft veel kennis van
wat er mogelijk is voor deze groep jongeren.

Casemanagement
Casemanagement is heel belangrijk bij
de overgang van de jeugdzorg naar de
zorg voor volwassenen. In het verleden
zijn vaak trajecten voor jongeren vast-
gelopen, omdat er geen duidelijke
regisseur was. MEE is zeer geschikt om
de rol van casemanager op zich te
nemen, omdat MEE niet gebonden is
aan leeftijdsgrenzen en omdat MEE op
verschillende levensgebieden werkzaam
is. Samenwerking tussen verschillende instanties is cruciaal
en om dat voor elkaar te krijgen is volgens Andriessen de
bevlogenheid van de managers essentieel.
Bestuurders moeten over de bestaande schotten heen
kunnen en willen kijken. Pas dan kan er sprake zijn van een
daadwerkelijke verbetering in de positie van de jongeren.
Uiteraard heeft dit tijd nodig.
Hoop op verlenging
Het project kent een subsidie van de provincie Limburg voor
de duur van anderhalf jaar. Dit is volgens René Andriessen
te kort om structureel te zorgen voor een gedegen keten
samenwerking. Hij hoopt dan ook dat het project verlengd
kan worden.
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4 Over slagvaardigheid
Veiligheidshuis

Paul Rinkens – consulent MEE Zuid-Limburg
Multidisciplinaire teams, interdisciplinair casusoverleg, zorgcoördinatie… Professionals uit zorg en welzijn zoeken elkaar
op. Ook MEE Zuid-Limburg zoekt naar samenwerking en dwarsverbanden, om op die manier van elkaar te leren en de
bestaande expertise zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten. Complexe problematiek vraagt om afstemming. Dit is een
voorwaarde voor een slagvaardige aanpak van problemen. Het veiligheidshuis werkt snel en op maat. De partners
wachten niet op elkaar maar gaan onder regie van het veiligheidshuis gelijktijdig aan de slag. Zij zitten samen aan
tafel om de problemen te bespreken en op te lossen. Waar voorheen een fax, telefoontje of brief nodig was, vindt nu
afstemming op de gezamenlijke werkplek plaats.

Doel van het veiligheidshuis
Het veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast te
verminderen of te voorkomen. De veiligheidsbeleving onder
de burgers moet verbeterd worden. Met veel ambitie zet het
veiligheidshuis zich daarvoor in.
Werkwijze
Door (met bijna dertig partners) samen te werken aan een
persoonsgerichte benadering van de doelgroepen, waarbij
de netwerkpartners ook zoveel mogelijk onder één dak (dus
fysiek) aanwezig zijn, kan het doel worden bereikt. De cliënt
wordt centraal gesteld, en de netwerkpartners formeren
zich hier omheen. Deze manier van samenwerken leidt
tot het effectiever terugdringen van de veel voorkomende
criminaliteit en door burgers ervaren overlast.
Maatwerk
De meerwaarde van het samenwerkingsverband zit vooral
in de integrale aanpak. Deze aanpak is maatwerk, gericht
op het individu, waarbij op basis van een goede diagnose
de problemen op alle leefgebieden in samenhang met
elkaar wordt aangepakt. De cliënt krijgt een integraal
en samenhangend hulpaanbod. Dit aanbod is overigens
niet vrijblijvend, niet voor de cliënt maar ook niet voor de
veiligheidshuispartners!
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Plaats van de consulent van MEE
Paul Rinkens (consulent van MEE) neemt structureel eens
in de drie weken deel aan een overleg waarbij verschillende
partijen aanwezig zijn. Daarnaast zijn er regelmatig
afspraken gedurende het verloop van een casus.
“Op afroep kan ik worden betrokken bij casuïstiek waar bij
één of meerdere betrokken personen een beperking wordt
vermoed. In een intakegesprek met de cliënt probeer ik
een inschatting te maken van de beperking en kan ik al dan
niet verder onderzoek adviseren. Samen met de teamleden
bepaal ik onder meer het te voeren beleid in de casus.
De samenwerking is efficiënt en levert veel informatie op.
Ik merk dat de lijntjes steeds korter worden en dat we in
elkaars organisaties de weg kennen. Dit komt alleen maar
ten goede aan de cliënt”, aldus Paul.
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5 Over passie
De consulent als coach

René Weling – consulent MEE Zuid-Limburg
Al bijna 25 jaar beleef ik er plezier aan om mensen met een beperking te coachen en te inspireren.
In mijn werk wordt mijn aandacht steeds getrokken naar díe mensen die met hun beperking geen luxe problemen
kennen, maar meer een struggle for life voeren. Zij die botsen tegen zichzelf, hun omgeving en de maatschappij.
Fascinerend vanaf het begin vond ik de kracht die deze mensen hebben of kunnen ontwikkelen om tegenwicht te
bieden aan de eisen die het leven aan hen stelt.
Naast de aandacht voor de vele praktische vragen en problemen, wordt het voor mij steeds relevanter hoe mensen
die het vanwege hun beperking moeilijk hebben, verder gaan in het leven.

Juiste snaar
Het is zo boeiend om als professional deelgenoot te kunnen
zijn van de worsteling om wat van het leven te maken.
Ik krijg er veel positieve energie van om mensen te
coachen in hun ontwikkeling zodat ze hun uitdagingen
weer aankunnen. Het valt me op dat veel mensen met een
beperking hun wensen, dromen en passie verloren lijken te
hebben. Hierdoor raakt men gemakkelijk uit een geestelijk
evenwicht en ontwikkelt zich vaak een klachtenpatroon.
Ik heb echter mogen ervaren dat iedereen wensen, dromen
en passie heeft, ook al zijn ze regelmatig zorgvuldig weg
gestopt. Ze flonkeren echter als de juiste snaar geraakt
wordt. Ik sta er ieder keer opnieuw versteld van welke
krachten er dan vrij komen. Mensen in hun kracht zetten
beschouw ik als een van de hoogst te bereiken doelen in
mijn werk.

Kameleon
Als medewerker ben ik ook een onderdeel van een
organisatie die ook weer staat in een zich steeds
veranderende maatschappij. Hierdoor veranderen regels,
structuren en beleid sneller dan me lief is. Ik voel me dan
ook vaak een kameleon die zich aanpast aan zijn veranderende
omgeving. Het plezier in de inhoudelijke kant staat nog
steeds voorop.
Zo vele jaren bij MEE is een beetje als een huwelijk. Het is
een relatie waarbinnen voortdurend “werk in uitvoering” is.
En ook hier staat de relatie wel eens onder druk. Maar er is
ook gezamenlijke passie en de wens en de kracht is aanwezig
om er iets goeds van te maken. Nog niet zo’n slecht huwelijk
toch?
Bevoorrecht
Ik voel me nog steeds bevoorrecht om met mensen met een
beperking binnen MEE te kunnen werken.
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6 Over het doorgeven van kennis
Leren omgaan met mensen met een beperking

Esther Smeets - orthopedagoog MEE Zuid-Limburg
Veel mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) die in aanraking komen met hulp- en dienstverlenende
instanties worden onvoldoende her- of erkend. Een aantal krijgt daardoor niet de ondersteuning die gewenst is. Dit kan
grote gevolgen hebben. Door gebruik te maken van de deskundigheid en de ervaring van MEE, kunnen instanties de
beperking leren herkennen en er beter mee om gaan. Daardoor kunnen problemen worden voorkomen.

Cursus voor verwijzers
De cursus “Omgaan met mensen met een lichte verstandelijke
beperking” is ontwikkeld door MEE en wordt gegeven door
de orthopedagoog van MEE. De cursus is onder meer
bedoeld voor zorgverleners, medewerkers bij politie en
justitie, advocaten, gemeenteambtenaren, leerkrachten,
receptionisten en loketmedewerkers. Mensen met een LVB
herken je niet meteen. Toch is de kans groot dat zij binnen
stappen in een spreekkamer of aankloppen bij een loket.
Immers, mensen met een verstandelijke beperking wonen
steeds vaker zelfstandig en maken net als ieder ander
gebruik van maatschappelijke diensten en voorzieningen.

Meedoen wordt echt meedoen!
Het niet herkennen van een beperking zorgt soms voor
onbegrip en communicatie- en/of gedragsproblemen.
Daarom geeft MEE informatie over het omgaan met deze
groep mensen. MEE heeft immers al jaren lang ervaring in
de omgang met mensen met een beperking. Het zou jammer
zijn als deze expertise niet met anderen werd gedeeld.
Door het geven van tips voor herkenning, erkenning,
communicatie en gedrag kunnen we er voor zorgen dat
meedoen ook echt meedoen wordt.
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7 Over kwaliteit
Het streven onze dienstverlening constant naar een
hoger plan te tillen

Ank Daemen - kwaliteitsadviseur MEE Zuid-Limburg

HKZ-certificaat
Kwaliteit heeft de continue aandacht in onze organisatie.
Ons uitgangspunt is dat de HKZ-normen de minimale
kwaliteitscriteria zijn voor ons werk. Het in 2008 behaalde
HKZ-certificaat wordt daartoe jaarlijks getoetst door het
Keurmerkinstituut. Zo ook in 2010: na een intensieve twee
daagse audit werd het kwaliteitssysteem en de toepassing
daarvan in de praktijk, voor het derde achtereenvolgende
jaar positief beoordeeld. Een bevestiging van onze uitgangs
punten, een garantie voor onze klanten.
Klachten van cliënten vormen input voor verbetering
MEE Zuid-Limburg beschikt over een heldere klachten
procedure die, zoals blijkt uit metingen, steeds beter bekend
is bij onze klanten. Van onze klanten geeft 78% aan dat het
duidelijk is waar men terecht kan met eventuele klachten.
Het aantal formeel geuite klachten is in 2010 met 11 gelijk
gebleven aan dat van vorig jaar. Er zit een stijgende lijn in
het aantal keren dat de vertrouwenspersoon voor cliënten is
geraadpleegd (van drie keer in 2009 naar vijf keer in 2010).
Klachten worden opgepakt volgens afspraak en kunnen in
de meeste gevallen naar tevredenheid van de klager worden
opgelost. In het kader van de jaarlijkse systeembeoordeling
worden ook uitingen van ongenoegens, die cliënten weer
geven in schriftelijke trajectevaluaties, geanalyseerd en
vertaald naar verbeterpunten voor de organisatie.
Benchmark maatschappelijke waardering
De resultaten van de benchmark maatschappelijke
waardering waarbij landelijk ruim 20.000 adressen zijn
benaderd, zijn voor MEE Zuid-Limburg positief. Met het
rapportcijfer 7,2 staat MEE Zuid-Limburg op de tweede
plaats van de landelijke lijst. MEE heeft absoluut bestaans
recht en er zijn volop kansen voor MEE, dat is het beeld
dat naar voren komt uit zowel het kwantitatieve als het
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kwalitatieve deel van het onderzoek. Van de respondenten
ziet 84% de bijdrage van MEE aan het realiseren van
participatie van mensen met een beperking.
Uit de benchmark blijkt dat de bekendheid met de invulling
van de individuele taken nog altijd significant beter is dan de
bekendheid met onze verschillende maatschappelijke taken.
Daarnaast maakt de benchmark inzichtelijk dat de bekend
heid over de doelgroepen waarvoor MEE werkt, sterk
verbeterd is ten opzicht van de vorige meting in 2006.
De waardering van zowel individuele als maatschappelijke
taken, voor zover ze in beeld zijn, is hoog. MEE wordt
gekoppeld aan expertise. Een vrij groot deel (ongeveer
40%) geeft aan dat ze (nog) niet kunnen beoordelen wat het
belang van MEE is bij ondersteuning op de verschillende
levensgebieden. Volgens de respondenten zijn de unique
selling points: de kwaliteit van de dienstverlening zowel
individueel als collectief en de houding van MEE die het
belang van de cliënt voorop stelt. Hierbij valt op dat de
onafhankelijkheid van MEE niet meer zoals in 2006, boven
aan het lijstje staat.
Opvallend is dat het overgrote deel van de respondenten
(94%) van mening is dat MEE veel kan betekenen voor
nieuwe doelgroepen: mensen met een psychische beperking
en ouderen met een beperking. Men waarschuwt voor te
lange wachttijden omdat hiermee de laagdrempeligheid
in het gevaar komt. Aanbevolen wordt dat MEE investeert
in kennis van partnerorganisaties. De aanbevelingen en
adviezen die uit de benchmark naar voren zijn gekomen zijn
uitgezet in acties op zowel korte als lange termijn.
Benchmark Cliënttevredenheid
In de meest recente landelijke benchmark
cliënttevredenheid (2008) scoorde MEE Zuid-Limburg het
cijfer 8,3. Toevallig of niet: een gedeelde tweede plaats op
een lijst van 22, net als in de benchmark maatschappelijke
waardering.

Cliënten gaven aan dat ze bijzonder tevreden waren over
de dienstverlening van MEE. Met name de kernwaarden
vakkundigheid, laagdrempeligheid en betrouwbaarheid
scoorden erg hoog. Van de ondervraagden gaf 95% aan in de
toekomst ook weer met vragen naar MEE te komen. Om een
vinger aan de pols te houden tot de volgende landelijke
benchmark cliënttevredenheid in 2011, voert MEE continu
interne tevredenheidsmetingen met betrekking tot de
genoten dienstverlening uit. In 2010 werd hierbij ingezoomd
op de beleving van cliënten met betrekking tot de thema’s

transparantie en resultaat. Op het gebied van transparantie
scoort MEE Zuid-Limburg is ruim 80% van de cliënten
tevreden. Wat betreft het resultaat van de dienstverlening
geeft 69% aan dat ze door de ondersteuning van MEE beter
in staat is om mee te doen in de samenleving en vindt 61%
dat de zelfredzaamheid groter is geworden dankzij de
ondersteuning van MEE. Hierbij kan aanvullend worden
opgemerkt dat een substantiële groep (17-18%) aangeeft
dat dit enigszins het geval is. De resultaten van deze interne
evaluaties zijn zonder meer positief te noemen.
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8 Over de klant centraal
De cliëntenraad geeft de cliënt een stem

Ben Scholte – voorzitter cliëntenraad MEE Zuid-Limburg
De cliëntenraad denkt bij haar advieswerk steeds vanuit de cliënt. De centrale vraag daarbij is altijd: “Waarmee kunnen
wij de cliënt zo goed mogelijk ondersteunen?”. Belangrijk is dat de leden van de cliëntenraad een goed contact hebben
met hun achterban. Daarnaast moeten zij een juist inzicht hebben in de mening van de cliënten en hun begeleiders over
de dienstverlening van MEE. De cliëntenraad wil de dienstverlening van MEE kritisch blijven volgen en adviezen geven om
deze te verbeteren.

Bijeenkomsten
In 2010 is de cliëntenraad zeven keer bij elkaar geweest
waarvan drie keer met de directeur-bestuurder van MEE.
We hebben één keer samen met de directeur-bestuurder
en Raad van Toezicht vergaderd rondom het thema: de
toekomst van MEE. Dit thema is diverse keren besproken,
zodat wij als cliëntenraad invloed hebben kunnen uitoefenen
op de toekomst van MEE (visie op cliëntondersteuning en
dienstenboek van MEE). Tijdens de jaarlijkse studiedag heeft
de cliëntenraad zich bezig gehouden met cliëntparticipatie
en “wie is de cliënt van MEE?”.
Thema’s
Andere thema’s die aan bod zijn gekomen, zijn onder meer:
huisvesting, jaarplan, pakketmaatregel en kanteling AWBZ.
We hebben gebruik gemaakt van ons adviesrecht inzake
het vervoer van cliënten en de begroting van het jaar 2010.
Daarnaast hebben wij deelgenomen aan de adviescommissie
voor een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.
Aansluiten bij het Landelijk Platform
De cliëntenraad heeft in 2010 besloten zich aan te sluiten
bij het Landelijk Platform Cliëntenraden MEE. Hierin zijn
de cliëntenraden van de verschillende MEE-organisaties
vertegenwoordigd. Aansluiting wordt steeds belangrijker
omdat veel thema’s en gespreksonderwerpen landelijk
bereik hebben. Overigens behoudt iedere cliëntenraad van
elke MEE-organisatie zijn eigen adviesbevoegdheden en rechten.
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Klantenpanel
Een succesvolle activiteit van de cliëntenraad is geweest het
mede organiseren en houden van een klantenpanel samen
met MEE. De cliëntenraad wil de dienstverlening evalueren
op basis van ervaringen van cliënten. Het thema was: “Hoe
tevreden zijn de cliënten over de dienstverlening van MEE?”
De resultaten van het klantenpanel zijn gedeeld met de
directeur-bestuurder. Samen zijn wij van mening dat het
klantenpanel een toegevoegde waarde heeft. We hebben
van dit klantenpanel geleerd en ook goede verbeterpunten
gehoord waarmee we aan de slag zijn gegaan. De verbeter
punten waren onder meer bereikbaarheid verbeteren en
ondersteuningsplannen transparanter maken.
Samenwerkingsafspraken
In 2010 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met
de bestuurder van MEE Zuid-Limburg. waarin rechten en
plichten van de cliëntenraad nog een keer zijn beschreven
maar vooral de samenwerkingsafspraken tussen bestuurder
en cliëntenraad op papier zijn gezet.
Afscheid van de voorzitter
Eind van het jaar hebben we afscheid genomen van onze
voorzitter Harry Geraets, die ruim tien jaar zeer betrokken
was bij de cliëntenraad. Hij vond het een grote eer om als
voorzitter samen met de andere leden gevraagd en
ongevraagd advies te geven.

V.l.n.r. Carlo Dumoulin, René Hoyng, Ellen Schoonbroodt, Christina Stienen, Ben Scholte, Lenne Valkenburg, Marga Houben

Coach
Ellen Schoonbroodt is momenteel het enige lid met een
verstandelijke beperking. Sinds april 2010 kan zij weer
beschikken over een coach die haar ondersteunt bij haar
werk voor de cliëntenraad. Zij heeft een behoorlijk lange tijd
zonder coach moeten functioneren.

Website
Op de website van MEE Zuid-Limburg proberen we de
cliënten van MEE zo goed mogelijk te informeren over wat
we doen en wie we zijn. De cliëntenraad laat op die manier
haar meerwaarde zien voor de MEE-cliënten en de MEEorganisatie.
Nog plaats voor enthousiaste kandidaten
De cliëntenraad bestond in het begin van het jaar uit acht
leden en aan het eind van het jaar uit zes leden. We hebben
nog plaats voor drie nieuwe enthousiaste kandidaten.
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V.l.n.r. Armand Cremers, Toos Goebbels, Har Stassen, Inga Swane. Op het moment dat de bovenste foto werd
genomen was Fons van den Eeckhout verhinderd. Daarom is zijn foto toegevoegd.
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9 Over keuzes maken
De Raad van Toezicht aan het woord

Armand Cremers – voorzitter Raad van Toezicht MEE Zuid-Limburg
Het jaar 2010 stond natuurlijk grotendeels in het teken van “Hoe nu verder met MEE...?”. Door een ambtelijke werkgroep
waren, vooruitlopend op de Tweede kamer verkiezingen, plannen gelanceerd om in de zorg tot een herstructurering te
komen. Tot onze grote verbazing was in deze plannen geen rol meer weggelegd voor MEE als zelfstandige organisatie, die
cliënten met een beperking op weg helpt naar een juiste invulling van hun (zorg) behoeften. De hiermee samenhangende
mogelijke onduidelijkheden rondom de continuïteit van MEE noopten de Raad van Bestuur plannen rondom de huisvesting
in Heerlen voorlopig in de ijskast te zetten.

Bijeenkomsten
In 2010 is de Raad van Toezicht regulier zeven keer bijeen
gekomen; daarnaast heeft een afvaardiging van de Raad een
door MEE Nederland georganiseerde bijeenkomst met als
thema “Governance” bijgewoond in Utrecht. In maart heeft
ook, gedurende een dagdeel, een overleg met de bestuurder
plaatsgevonden met als thema “strategie”.
Toekomst van MEE Zuid-Limburg
In november is naast de reguliere vergadering overleg
geweest met zowel de Cliëntenraad als ook met de
Ondernemingsraad. Aan de hand van een aantal stellingen
is gediscussieerd en van gedachten gewisseld over de
toekomst van MEE Zuid-Limburg. De Raad heeft de open
sfeer waarin dit plaatsvond zeer gewaardeerd.
Onafhankelijk onderzoek
Inmiddels is uit onafhankelijk onderzoek duidelijk geworden
dat elke euro die in MEE wordt geïnvesteerd, een viervoudige
besparing genereert, en lijkt een directe bedreiging voor
MEE op korte termijn weggenomen. (zie hoofdstuk
Maatschappelijke Businesscase)

Hoge score
Er is veel waardering van de RvT voor de hoge score van
MEE Zuid-Limburg in de landelijke benchmark
maatschappelijk waardering. MEE Zuid-Limburg scoort
wederom heel hoog: een fraaie tweede plaats, met zicht op
de eerste plaats was de uitkomst van het laatste onderzoek.
Dit geeft aan dat alle inzet van onze medewerkers resulteert
in tevreden cliënten en stakeholders, en daar doen we het
voor!
Gewijzigde samenstelling
Tot slot kan worden vermeld dat per 1 januari 2011 twee
leden afscheid hebben genomen van de Raad van Toezicht,
namelijk de heer drs. G. Franssen (lid) en de heer mr. F. de
Schepper (voorzitter). Per die datum zijn toegetreden als
nieuw lid de heer drs. F. van den Eeckhout en als nieuwe
voorzitter de heer drs. A. Cremers. In het licht van de
Governance code is de heer Cremers geworven door een
extern bureau.
Plezierig, open en proactief
Het overleg met de Raad van Bestuur heeft zich ook in 2010
weer gekenmerkt als plezierig, open en proactief.

Zorgvuldige weging
In het afgelopen jaar is een traject uitgezet dat in 2011 moet
resulteren in een volledige FWG-beschrijving en weging voor
alle functies binnen MEE, als basis voor een evenwichtig
en duurzaam functiegebouw. In dit traject gaat veel tijd en
energie zitten, echter de Raad van Toezicht is voorstander
van een zorgvuldige weging.
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10 Over altijd dichtbij
Bereikbaar en toegankelijk

Om mensen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het van groot belang dat de organisatie bereikbaar en
toegankelijk is. Om dit te optimaliseren is in 2010 een aantal acties ondernomen.

Mobiele telefoons
In 2010 hebben alle drie de locaties van MEE Zuid-Limburg
hetzelfde telefoonnummer gekregen. De telefoon wordt
opgenomen door één van de twee vaste telefonistes die de
beller vervolgens doorverbindt met het serviceloket of met
één van de medewerkers. Alle medewerkers van MEE ZuidLimburg hebben een mobiele telefoon zodat ze optimaal
bereikbaar te zijn. Medewerkers kunnen uiteraard ook
rechtstreeks worden gebeld, zonder tussenkomst van de
telefonistes.
Serviceloket
De voordeur van MEE, het serviceloket, is in 2010 verder
ontwikkeld om vragen zo snel mogelijk te kunnen beant
woorden. Er is een vaste groep medewerkers verbonden aan
het serviceloket. Op alle drie de locaties is een serviceloket
aanwezig. Bij het serviceloket komen vragen binnen via
de telefoon, de mail of via een bezoek aan een van onze
kantoren.
Iedereen die niet direct is gekoppeld aan een consulent,
kan met zijn of haar vragen terecht bij het serviceloket.
De consulent die betrokken is bij het serviceloket zal de
vragen zo mogelijk telefonisch beantwoorden of een
afspraak maken. Soms is een vraag te ingewikkeld om
snel te kunnen beantwoorden. Dan kan de serviceloket
medewerker de vraag doorspelen naar een collega van de
‘backoffice’.
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Woonwinkel
De MEE woonwinkel is een initiatief van de MEE-organisaties
in Noord-Brabant en Limburg. De woonwinkel is een website
bedoeld voor mensen met een beperking en hun sociaal
netwerk. Op deze site staat een vrijwel compleet overzicht
van (aangepaste) woonmogelijkheden voor mensen met
een beperking in de provincies Noord-Brabant en Limburg.
De coördinatie van deze website is in handen van de
gezamenlijke MEE-organisaties die hierbij betrokken zijn.
Sociale kaart
In 2010 is de regionale sociale kaart van MEE Zuid-Limburg
gekoppeld aan de landelijke sociale kaart. Hierdoor zijn alle
landelijke adressen toegankelijk geworden via de website
van MEE Zuid-Limburg. Het aantal adressen op het gebied
van wonen, welzijn en zorg in de sociale kaart is nu ruim
41.000!
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MEE Zuid-Limburg, de organisatie

A Cliënten

Mensen met een beperking in het autistisch
spectrum (ASS)

544
626
710
643

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

819
857
859
775

Mensen met onbekende beperking

271
342
488
498

Mensen met een psychische beperking

272
217
173
142

Mensen met een verstandelijke beperking (VG)

Mensen met een zintuigelijke beperking (ZG)

Totaal

2007

43
50
49
60
4426
4692
4974
4723

2008

Verdeling naar beperking

26
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2602
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Het totaal aantal cliënten is in 2010 ten opzichte van 2009
enigszins terug gelopen. Hadden we in 2009 nog 4974
cliënten, in 2010 zijn dat er 4723. Het aantal vragen dat
werd gesteld aan MEE Zuid-Limburg is echter vrijwel gelijk
gebleven. Dit betekent dat cliënten gemiddeld per persoon
meer vragen hadden dan in 2009.
De verdeling over de verschillende beperkingen is overigens
gelijk gebleven; nog steeds zijn de mensen met een
verstandelijke beperking de grootste groep cliënten van
MEE Zuid-Limburg. De groep mensen met een zintuiglijke
beperking maakt een zeer klein deel uit van de totale
cliëntengroep.

Top 10
		
In 2010
1 Externe zorg of dienstverlening
3641
2 Toekomstoriëntatie
1975
3 Sociaal-juridisch/financiën
994
4 Psychosociaal
879
5 Algemene informatie of advies/overig
881
6 Arbeid
567
7 Opvoeding
434
8 (Gezins)verzorging/ondersteuning/thuisverpleging
399
9 Vrije tijd
370
10 Wonen
554
Totaal
10694

Wat betreft de leeftijdsopbouw is de verdeling vrijwel gelijk
aan het voorgaande jaar.
0 t/m 3 jaar 203 (4%)
4 t/m 11 jaar 906 (19%)
12 t/m 19 jaar 991 (21%)
20 t/m 39 jaar 1.312 (28%)
40 t/m 59 jaar 885 (19%)
60 jaar en ouder 423 (9%)

Verdeling naar leeftijd

Aantal vragen totaal: 10694 (in 2009: 10700). Wat opvalt in
vergelijking tot de getallen die in 2009 zijn gepresenteerd is
dat vrijwel alle vraaggebieden gelijk zijn gebleven. In de top
10 zijn de nummers 1 t/m 6 gelijk gebleven qua onderwerp
en qua aandeel in het totaal aantal vragen. Echter de
nummer 10 van vorig jaar (onderwijs met 2% van het aantal
vragen) staat nu niet meer in de top 10. Het onderwerp
wonen is wel de top 10 in gekomen (vorig jaar stond deze er
niet in) met 5% van het aantal vragen.
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B Personeel

Personeelsbestand op 31-12- 2010
2009
Aantal medewerkers in
loondienst
100
Aantal FTE in loondienst
82,3
Aantal vrijwilligers
39
Ziekteverzuim
5,2%

de toekomst van MEE.
2010
95
76,9
44
4,6%

Ondernemingsraad
In april 2010 liep de zittingsperiode van de ondernemings
raad af. Eén lid stelde zich niet opnieuw herkiesbaar.
Vanwege het gestegen aantal medewerkers steeg het aantal
leden van de ondernemingsraad van zes naar zeven leden.
Vanuit de gedachte dat we één MEE-organisatie zijn, is het
kiesgroepensysteem losgelaten. De ondernemingsraad
hoeft daardoor niet meer te bestaan uit een gelijk aantal
vertegenwoordigers vanuit elke regio.
In april waren er geen verkiezingen noodzakelijk omdat het
aantal verkiesbare kandidaten minder was dan het aantal
zetels. Er werd gestart met zes leden.
In oktober stelden twee medewerkers zich verkiesbaar voor
de tussentijdse verkiezingen. Daarna was de ondernemings
raad voltallig.
In 2010 heeft de ondernemingsraad elf keer vergaderd.
Acht keer is er vergaderd met de bestuurder.
Naar aanleiding van een gesprek met de bedrijfsarts over
verzuim en verzuimcijfers is er in het jaarlijks overleg met
het MT aandacht besteed aan het thema “gezondheids
management”.
Met de Raad van Toezicht is van gedachten gewisseld over
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Diverse thema’s zijn in de loop van 2010 aan de orde geweest
binnen de ondernemingsraad. Extra accenten lagen bij de
evaluatie van het doorlopende sociaal plan, de heroriëntatie
huisvesting, het functiegebouw, FWG/IBC, vervoer van
cliënten door medewerkers.
Door de nieuwe samenstelling heeft de ondernemingsraad
zich nadrukkelijk bezonnen op de invulling van werkzaam
heden in 2011.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Eind 2009 heeft bij MEE Zuid-Limburg een
medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden,
waaraan meer dan 90% van de medewerkers heeft
deelgenomen. In 2010 werden hiervan de resultaten bekend
gemaakt. Bij een vergelijking tussen de scores uit MEE
Zuid-Limburg en landelijk, blijkt de algemene tevredenheid
bij beide groepen ongeveer even groot. In vergelijking met
het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 2006 is
gehouden, is er meer rusteloosheid bij de medewerkers en
ervaren zij meer stress. Tegelijkertijd is het commitment van
de medewerkers toegenomen en zijn zij over het algemeen
positiever gestemd.

Onze missie samengevat
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen.
Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt.
Wij helpen zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot de
zelfredzaamheid en de kwaliteit van het bestaan van de cliënt. Onze kennis, deskundigheid en ervaring zetten wij
in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

C Financiën

MEE levert cliëntondersteuning aan mensen met een
beperking en is daarmee een belangrijke partner voor de
19 gemeenten in ons werkgebied. De dienstverlening van
MEE wordt bekostigd op basis van de Regeling subsidies
AWBZ. Cliëntondersteuning is ook één van de prestatie
velden van de Wet maatschappelijke ondersteuning waar
voor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Om de samen
werking tussen MEE en de gemeenten te optimaliseren is
in de subsidieregeling per 2008 opgenomen dat MEE en de
gemeenten afspraken maken over hoe de MEE-activiteiten
een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid.
Balans per 31-12-2010 (x €1000,-)
31-12-2010
Materiële vaste activa
1115

31-12-2009
1129

De dienstverlening van MEE aan individuele cliënten wordt
gefinancierd met een vastgesteld bedrag per geleverde
‘afgesloten’ dienst.
Voor de uitvoering van de collectieve taken (onder meer
informatievoorziening en voorlichting, signalering,
maatschappelijke activering en integratie en coördinatie van
netwerken) ontvangt MEE een bedrag per inwoner van het
werkgebied.

Eigen vermogen

31-12-2010
1002

31-12-2009
1065

Vlottende activa
986
1207 Voorzieningen
483
423
			 Vreemd vermogen lang	-				 Vreemd vermogen kort
616
848
Totaal
2101
2336		
2101
2336
Exploitatierekening per 31-12-2010 (x €1000,-)
Realisatie 2010
Wettelijk budget
5564
Overige bedrijfsopbrengsten
354
Totale opbrengsten
5918
Kosten
5981
Resultaat
- 63

Realisatie 2009
5515
509
6024
6176
- 152
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