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Ondersteuning bij leven met een beperking

Zuid-Limburg

10.918 vragen
4.266 cliënten
700 ketenpartners
19 gemeenten
35 loketten
85 medewerkers
>

1 organisatie:

MEE-regiokantoren (3)

Centra voor Jeugd en Gezin (7)

Wmo-loketten (13)

Wijkteams / wijkservicepunten (6)

Werkplein / Jongerenloket /
Participatiehuis (netwerk arbeid) (3)

Veiligheidshuis (3)

Elke MEE-regio heeft een regiomanager. In de verschillende regio's zijn contactpersonen van MEE actief.
In bijlage 1 staat een overzicht van alle contactpersonen van MEE in de regio.
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In 2011 lag de nadruk op het beter benutten van de eigen kracht.
Het beter benutten van de eigen kracht kan worden uitgelegd
als het zelf nemen van de regie, zowel als organisatie binnen
het krachtenveld van andere organisaties, maar zeker ook met
betrekking tot het ontdekken en inzetten van de eigen kracht van de
cliënten.
De ontwikkelingen binnen de AWBZ en de Wmo vragen een
kanteling in het denken.
MEE Zuid-Limburg heeft in 2011 voorbereidingen getroffen voor de
overgang naar een andere financiering; van landelijk naar regionaal.
Voor deze overgang moeten we vooral gebruik maken van de eigen
kracht van de organisatie. De meerwaarde die onze organisatie
heeft als het gaat om het leveren van maatwerk voor onze cliënten,
is daarbij het uitgangspunt. Voor mensen met een beperking zijn wij
dé professionele cliëntondersteunende organisatie die voornamelijk
onderscheidend is wat betreft attitude van de medewerkers, kennis
van de doelgroepen, integrale dienstverlening en het vergroten van
de zelfredzaamheid van de cliënten. MEE fungeert als belangrijke
netwerkpartner in de keten voor mensen met een beperking.
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Trends en ontwikkelingen
> Terug naar inhoud

De wereld om ons heen verandert continu. Deze veranderingen
hebben uiteraard ook impact op de keuzes die we maken. Om onze
cliënten op een adequate manier te kunnen ondersteunen gaan
we in onze dienstverlening steeds meer uit van het versterken van
de eigen kracht van de cliënten en zijn of haar netwerk. Daarnaast
is het van belang dat we meer dan ooit maatwerk gaan leveren
en daarbij gebruik gaan maken van onze contacten met andere
organisaties, zodat we integraal en stelseloverstijgend voor mensen
in alle levensfases kunnen werken. Meer dan ooit wordt verwacht
dat transparant en resultaatgericht wordt gewerkt. De vraag van
de cliënt is het uitgangspunt van onze ondersteuning, met hem/
haar stellen we een ondersteuningsplan op, waarbij de resultaten
zijn beschreven. Resultaatgericht werken geldt overigens niet
alleen voor de individuele dienstverlening maar zeker ook voor
de samenwerking met andere organisaties; het wordt steeds
belangrijker dat inzichtelijk wordt wat de inspanningen opleveren.
Omdat de aanspraken op de AWBZ steeds verder zullen
verschralen, is het van belang meer gebruik te gaan maken van
vrijwilligers, informele zorg en sociale netwerken.

Missie
MEE Zuid-Limburg levert een bijdrage aan de maatschappelijke
participatie van mensen met een beperking en helpt hen om zo
veel mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan hun leven. MEE
doet dit in de vorm van informatie, advies en ondersteuning zoveel
mogelijk gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van

de cliënt. MEE staat hierbij naast de cliënt en ondersteunt bij het
behouden of verkrijgen van regie over eigen leven. MEE activeert,
inspireert en ondersteunt daartoe persoonlijke en lokale netwerken
in de samenleving. MEE voert deze dienstverlening uit op een
professionele wijze door de inzet van gekwalificeerde en voor hun
taak toegeruste consulenten.

Visie
MEE Zuid-Limburg wil dé professionele cliëntondersteuningsorganisatie zijn voor mensen met een beperking waarbij we een
maatschappelijke netwerkorganisatie zijn die:
• krachtige coalities vormt met als doel het bevorderen van een
inclusieve samenleving voor mensen met en zonder beperking;
• de dienstverlening heeft gericht op de eigen kracht van de cliënt
en diens netwerk. Hierbij wordt ook outreachend gewerkt door de
professionals;
• professionals in dienst heeft die vakbekwaam en deskundig zijn;
• een adequate bedrijfsvoering heeft, resultaatgericht werkt en
financieel gezond is;
• producten en diensten levert tegen een goede prijskwaliteitverhouding;
• haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om kansen
en mogelijkheden te benutten;
• samenwerkt met andere MEE-organisaties binnen MEE
Nederland.
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juiste attitude, met de benodigde expertise en aantoonbare kwaliteit
die voortdurend wordt geactualiseerd en ontwikkeld en heeft een
aanvaardbare prijs. MEE is samenwerkingsgericht en participeert
en/of initieert ketensamenwerking om meerwaarde voor de cliënt te
realiseren.

Doelen in 2011

Strategie
De strategie die past bij de missie, de visie en de ontwikkelingen
wordt als volgt beschreven:
“De cliënt staat centraal waarbij zijn/haar behoeftes leidend
zijn in de ondersteuning die wij aanbieden.” Het leveren van een
aantoonbare kwaliteit van onze dienstverlening is belangrijk. Het
personeel is het kapitaal én de ambassadeur van de organisatie.
De medewerkers vervullen in alle professionele contacten die zij
onderhouden een grote rol bij het uitdragen van de meerwaarde van
MEE. De dienstverlening van de consulenten sluit aan bij de vragen
en de behoeften van de cliënt, wordt geboden met toewijding en een

Vanuit de missie, de visie en de strategie van MEE Zuid-Limburg
werden in 2011 drie strategische doelen gesteld, met bijbehorende
resultaten. Deze doelen waren:
1. In stand houden van de kwaliteit van de dienstverlening aan
bestaande doelgroepen en mogelijke verbeteringen doorvoeren.
Tevens zal de eigen kracht van het netwerk van cliënten en hun
sociaal netwerk worden versterkt zodat de cliënten in staat
worden gesteld de regie over hun eigen leven te voeren.
2. Doelmatiger functioneren van de organisatie; een gezonde,
efficiënte bedrijfsvoering is noodzakelijk om ons voor te bereiden
op de overgang naar andere financieringsvormen.
3. Betere positionering van MEE; het nog herkenbaarder maken
van onze meerwaarde bij stakeholders, netwerkpartners en
samenwerkingspartners.

Resultaten
Om de kwaliteit van de dienstverlening aan bestaande
doelgroepen te waarborgen en te verbeteren, is ingezet op
de invoering van outreachend werken, trajectbegeleiding en
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casemanagement. Daarnaast zijn we nog meer resultaatgericht en
transparant gaan werken met behulp van verbeterde plannen van
aanpak. In 2011 hebben we een nieuw dienstenboek ontwikkeld
waarmee resultaatgericht werken en het sturen op eigen regie nog
meer in onze dienstverlening wordt geïntegreerd.
Rondom de verschillende levensgebieden (Jeugd en Gezin;
Samenleven en Wonen; Leren en Werken; Regelgeving en
Geldzaken; Vrije tijd en Sport; Vrienden en Relaties) zijn vakgroepen
vormgegeven. Deze vakgroepen worden gevormd door consulenten
die kennis hebben van, en ervaring en affiniteit hebben met het
betreffende vakgebied. Het doorontwikkelen van de vakgroepen
heeft ertoe geleid dat kennis en methodieken beter worden gedeeld
en ontwikkeld.
Onze organisatie zal zich moeten voorbereiden op een toekomst die
gepaard gaat met wijzigingen in de financiering en bezuinigingen.
Om er voor te zorgen dat de organisatie doelmatiger gaat
functioneren, zijn in 2011 de werkprocessen efficiënter ingericht.
Ook de productiviteit is aangescherpt. Uiteraard met behoud van
kwaliteit. Er is kritisch gekeken naar de huisvesting, flexibel werken
en digitalisering van informatie. Daarnaast is het (met name
kortdurend) ziekteverzuim teruggedrongen en zijn alle functies
opnieuw beschreven en ingedeeld om zo de weg te bereiden voor de
invoering van competentiemanagement.

In 2011 is een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld waarin duidelijke
strategische keuzes worden gemaakt. Deze keuzes zijn mede
bepalend voor een betere profilering en positionering van
cliëntondersteuning door MEE. Stakeholders en ketenpartners zijn
in 2011 op verschillende manieren meer bekend geworden met onze
doelgroepen, producten en diensten, ze hebben MEE beter leren
kennen. Daaraan heeft het invoeren van accountmanagement een
belangrijke bijdrage geleverd. De accountmanagers hebben MEE
onder de aandacht gebracht van de verschillende gemeenten in ons
werkgebied. Om dit te versterken hebben wij in het najaar van 2011
een Gemeentetour georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben
twintig beleidsmakers uit dertien gemeenten kennis gemaakt
met onze cliënten en onze manier van werken. Zij gingen met
consulenten op huisbezoek bij cliënten.
Ook in verschillende samenwerkingsverbanden is de rol van MEE
steeds duidelijker geworden.

< Vorige

Volgende >

Cliënten
> Terug naar inhoud

Cijfers per 31-12-2011

Psychisch

Ons werkgebied omvat 19 gemeenten, te weten Beek, Brunssum,
Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken,
Schinnen, Sittard-Geleen, Simpelveld, Stein, Vaals, Valkenburg en
Voerendaal.

2009

173 3%

2010

142 3%

2011

60 1%

VB (verstandelijke beperking)

Totaal aantal cliënten:
4266 (in 2010 -> 4723)
Verdeling over doelgroepen:
ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

2009

2691 54%

2010

2602 55%

2011

2441 57 %

ZB (zintuiglijke beperking)
2009

49

1%

2009

14%

710

2010

60

1%

2010

14%

643

2011

46

1%

2011

14%

591
Totaal

LB (lichamelijke beperking)
2009

859 17%

2009

4974

2010

775 16%

2010

4723

2011

683 16%

2011

4266

(nog) Niet bepaald

0

2009
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2011

445

10%
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Leeftijdsopbouw
0-3

40-59

2009

247

5%

2009

887 18%

2010

203

4%

2010

885 19%

2011

264

6%

2011

819 19%

4-11

60 >
2009

1002

20%

2009

439

9%

2010

906

19%

2010

423

9%

2011

764

18%

2011

322

8%

2009

1004

21%

2010

991

21%

2011

862

20%

2009

1351

27%

2010

1312

28%

2011

1235

29%

12-19
0
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Aantal hulpvragen
2009
10.700
2010
10.694
2011
10.918

20-39

Opvallend is dat het aantal cliënten is teruggelopen, maar dat het
aantal hulpvragen licht is gestegen t.o.v. 2010. Vermoedelijk hebben
we steeds meer te maken met cliënten met complexe problematiek.
0
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Verdeling
Externe zorg of dienstverlening
Toekomstoriëntatie
Sociaal juridisch / Financiën
Psychosociaal
Algemene informatie / advies
Arbeid
Opvoeding
(Gezins)verzorging / ondersteuning
/ thuisverpleging
Vrije tijd
Wonen
Onderwijs / opleiding (nieuwe
categorie)
Hulpmiddelen / aanpassingen
(nieuwe categorie)
Crisisinterventie (nieuwe categorie)
Casemanagement (nieuwe
categorie)
Netwerk opbouwen / versterken
(nieuwe categorie)
TOTAAL

2010
3641
1975
994
879
881
567
434
399

%
34
18
9
8
8
5
4
4

2011
3329
1755
972
1021
918
628
406
343

%
30
16
9
9
8
6
4
3

370
554

3
5

333
757
210

3
7
2

119

1

96
17

1
-

14

-

10.694

10.918
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Tevredenheid van cliënten
In december 2011 zijn de resultaten van de landelijke benchmark
cliënttevredenheid gepresenteerd. Uit deze benchmark, uitgevoerd
door Research voor Beleid, blijkt dat MEE in een belangrijke functie
voorziet en dat deze door cliënten hoog gewaardeerd wordt. MEE
krijgt landelijk gezien gemiddeld een 8.0 als rapportcijfer van haar
cliënten. MEE Zuid-Limburg steekt daar nog net een beetje boven
uit; onze dienstverlening wordt beoordeeld met maar liefst een 8,2.
MEE Zuid-Limburg scoort in 2011 op alle kernwaarden
(laagdrempelig, beschikbaar, vraaggestuurd, vakkundig,
transparant en betrouwbaar) gelijk of hoger dan het gemiddelde
van MEE Nederland. We krijgen complimenten over de duidelijke
informatie van MEE, de aspecten met betrekking tot de bejegening
en de duidelijkheid die we aan cliënten geven over wat we wel
en niet kunnen doen. Minder positief zijn de cliënten over de
vervanging tijdens ziekte (score 2.9 op een schaal van 4) en het
gebruik van de website (1.5 op een schaal van 4). De bekendheid
van de cliëntenraad en het privacyreglement scoren respectievelijk
49% en 71%. Beide zijn licht toegenomen ten opzichte van 2008.
Tachtig procent van de cliënten geeft aan bruikbare antwoorden
te hebben gekregen. Daarnaast geeft nog eens 14% aan dat dit
enigszins het geval was. Bijna alle cliënten (92%) zouden in de
toekomst met vragen weer naar MEE komen en maar liefst 95% zou
anderen aanraden om ook naar MEE te gaan. Zeventien procent van
de cliënten is wel eens ontevreden over de dienstverlening, slechts
29% daarvan meldt deze ontevredenheid.

Cliënten zijn tevreden over de bereikbaarheid van MEE. Opvallend is
dat cliënten van MEE Zuid-Limburg veel minder gebruik maken van
e-mail als eerste contact ten opzichte van het landelijke beeld.
Al met al zijn het uitkomsten waar we met zijn allen heel trots
op mogen zijn. De kwaliteitsbeleving van de cliënten is een punt
waarmee we ons echt onderscheiden. Dat willen we vooral zo
houden.
Natuurlijk kan het altijd nog beter. Daarom zijn verbeteracties voor
2012 vastgesteld:
• We gaan meer sturen op het nakomen van afspraken met
betrekking tot de ondersteuningsplannen (regie voor de cliënt is
het uitgangspunt);
• We gaan in gesprek met de MEE-organisaties die opmerkelijk
goed scoren op het thema zelfredzaamheid. We gaan ervan uit dat
hierin voor ons nog iets te leren valt;
• We gaan speciaal aandacht hebben voor ongenoegens van
cliënten die niet als formele klacht geuit worden;
• We maken een nieuwe website en gaan het gebruik daarvan
nauwkeurig monitoren;
• We gaan (nog) meer aandacht schenken aan de bekendheid van
de cliëntenraad.;
• We stimuleren e-mailverkeer (zoveel mogelijk e-mailadressen
genereren van cliënten).
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Cliënten in beeld
> Terug naar inhoud

Bekijk het fimpje:

MEE heeft ons laten inzien dat wij als
omgeving samen met Ingrid er voor kunnen
zorgen dat zij zelfstandig kan wonen.
MEE heeft mijn
zelfvertrouwen
vergroot!

Bekijk het fimpje:

MEE heeft mij
geholpen om
zelfstandig te wonen!

Bekijk het fimpje:
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Medezeggenschap
> Terug naar inhoud

Cliëntenraad
“Adequate ondersteuning aan mensen met een beperking is
maatwerk!”
De afgelopen jaren volgen de ontwikkelingen zich razendsnel op.
Dat geldt voor onze maatschappij in het algemeen maar ook in zorg
en welzijn zijn we hiervan getuige. In korte tijd hebben we te maken
gekregen met veranderingen in de AWBZ, Persoonsgebonden
Budget, Wmo, etc. Ook de komende jaren staan vernieuwingen op het
programma. We zijn op weg naar een nieuw sociaal beleid dat sterk
lokaal verankerd is. Doelstelling is dat alle burgers in de samenleving
kunnen participeren. Het benutten van de eigen kracht is hierbij
uitgangspunt. Dit geldt ook voor kwetsbare burgers met een beperking.
Meedoen is in de eerste plaats een recht en een goed voor de
mensen zelf. Anderzijds is het ook een positieve ontwikkeling
voor de samenleving als geheel. Meedoen is echter niet altijd
vanzelfsprekend. Een deel van de mensen met een beperking
kan zichzelf redden, zeker als zij een beroep kunnen doen op hun
sociaal netwerk. Een ander deel heeft professionele ondersteuning
nodig om niet tussen wal en schip te vallen. Wij vinden het
van belang dat toegesneden ondersteuning, daar waar nodig,
beschikbaar is en blijft.

beperking hebben doorgaans complex meervoudige vragen op
meerdere levensgebieden die in relatie tot elkaar staan. Dit vraagt
om een integrale en stelseloverstijgende aanpak gericht op het
versterken van de eigen kracht van het individu en zijn netwerk/
omgeving. Daarnaast vragen mensen met een beperking doorgaans
om maatwerk. Standaardoplossingen werken in de regel voor hen niet.
De cliëntenraad kijkt met MEE Zuid-Limburg mee en praat samen
met MEE over de externe ontwikkelingen. Zowel MEE als de cliëntenraad juichen het toe dat de mogelijkheden van mensen met een
beperking zoveel mogelijk worden benut. En tegelijkertijd gaan we
voor het behoud van toegesneden cliëntondersteuning als dat nodig
is. Zodat mensen met een beperking te allen tijde blijven meetellen!

Leden van de cliëntenraad:
Ben Scholte
voorzitter
Lenne Valkenburg
vice-voorzitter
Carla Dumoulin
lid
Marga Houben
lid
Ellen Schoonbroodt lid
Christina Stienen
lid
Desiree Esser
aspirant-lid
René Hoyng
coach

De leden van de
cliëntenraad zijn in 2011
negen keer bij elkaar
gekomen, waarbij één keer
gezamenlijk met de Raad
van Toezicht en één keer in
de vorm van een studiedag.
Vier keer kwamen alleen de
voorzitter, de vice-voorzitter
en de bestuurder samen.

Toegesneden ondersteuning, het woord zegt het al, is ondersteuning
die past bij het individu en zijn of haar vraag. Mensen met een
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Raad van Toezicht
“Een veranderende toekomst”
De toekomst van MEE vormde de rode draad in 2011. Voor de zomer
zijn door het Ministerie van VWS de contouren voor de toekomst
van MEE verbonden met de decentralisatie van middelen naar alle
gemeenten. De diensten van MEE voor mensen met een beperking
zullen worden ondergebracht onder de Wmo. Hoe en wanneer, zal
in de loop van 2012 duidelijker moeten worden.
Met deze overgang wordt ook onze nieuwe financier duidelijk.
Dat betekent dat we naast een cliënt (gebruiker) ook steeds
nadrukkelijker een klant (financier en opdrachtgever) hebben.
Vanuit de visie en de missie blijft de (vraag van de) cliënt echter
leidend. In het meerjarenbeleidsplan 2012-2015 (eind 2011
vastgesteld) hebben we nog nadrukkelijker een beleid geformuleerd
dat het perspectief van onze cliënt moet verbinden met het
perspectief van onze klant: de ziel en de zakelijkheid.
Veranderingen dienen dan ook in dit teken te staan. Intern is het
project Vrijheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid in gang gezet
dat het Nieuwe Werken moet vormgeven en de medewerkers zo
goed mogelijk faciliteert in hun werkzaamheden. Door het geplande
vertrek uit de locatie Maastricht en Limbricht zal MEE dichterbij
de leef- en woonomgeving van mensen met een beperking en de
samenwerkingspartners gaan werken, op diverse werkplekken in
de regio Zuid-Limburg.

De Raad van Toezicht is in 2011 negen keer bij elkaar gekomen.
Lopende het jaar heeft overleg met de Cliëntenraad en met de
Ondernemingsraad plaatsgevonden. De bijeenkomst met de
Cliëntenraad stond geheel in het teken van ‘Regie over eigen Leven’.
Een thema dat in het kader van een veranderende maatschappelijke
context, waarin meedoen steeds belangrijker wordt, zeer passend
was. De Cliëntenraad verwoordde de visie als volgt: “Regie over
eigen leven voeren is zelf keuzes maken die het best passen bij
het leven dat je wilt gaan leiden”. Aan de hand van stellingen is
constructief en inhoudelijk gediscussieerd over de inhoud en het
belang van eigen regie voor mensen met een beperking.
Met de Ondernemingsraad is op een prettige en opbouwende manier
gepraat over de veranderende toekomst van MEE in het algemeen
en van MEE Zuid-Limburg in het bijzonder. Hierbij kwamen vooral de
gevolgen voor de continuïteit van cliëntondersteuning aan de orde.
Leden van de Raad van Toezicht:
De heer
drs. A.J.M. Cremers
voorzitter
De heer drs. A.C.J. van den
Eeckhout
lid
Mevrouw mr. C.A.M. Goebbels
lid
De heer mr. H.W.P. Stassen
lid
Mw. mr. I.E. Swane van Gelein Vitriga
lid

De Raad van Toezicht kijkt
terug op een enerverend
jaar vol beweging. Ook kijkt
zij vooral vooruit naar MEE
als belangrijk onderdeel
van een nieuw sociaal
bestel.
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Projecten
> Terug naar inhoud

Om er voor te zorgen dat mensen met een beperking op alle
levensgebieden en in iedere levensfase mee kunnen doen in de
samenleving is het van groot belang om samen te werken met
tal van organisaties. Samenwerken en over de grenzen van de
organisatie heen kijken is ook nodig om zwaardere (duurdere) zorg
te voorkomen. Samenwerken met andere organisaties kan leiden
tot nieuwe projecten en initiatieven die integratie en participatie van
mensen met een beperking bevorderen. MEE werkt in de regio ZuidLimburg samen met tal van organisaties.
Van de projecten die MEE in 2011 heeft geïnitieerd of waarin MEE
heeft geparticipeerd, belichten we er op deze plaats vier, die
betrekking hebben op verschillende levensgebieden.

Opvoeding en ontwikkeling
Opvoedondersteuning
MEE heeft een product ontwikkeld met de naam opvoedondersteuning voor cliënten die lichte opvoedproblemen ervaren.
Het opvoeden van een kindje met een verstandelijke beperking
en/of autisme vraagt net weer wat anders van de opvoeder.
Maar ook wanneer men als ouder een beperking heeft,
verloopt het opvoedingsproces niet altijd zo vanzelfsprekend.
Opvoedondersteuning geboden door MEE heeft als doel dat
zwaardere vormen van ondersteuning voorkomen kunnen worden.
Het heeft dus een preventief karakter.

In de zoektocht naar een geschikte methodiek, heeft MEE
gekozen voor ‘Triple P’. Triple P staat voor positief pedagogisch
programma. Het oorspronkelijke Australische programma
voor opvoedingsondersteuning is een laagdrempelig,
integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en
gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen
van competent ouderschap. De positieve krachten in een gezin en
de competenties van ouders worden versterkt en de risicofactoren
verminderd.
Eind 2011 zijn de eerste medewerkers van MEE Zuid-Limburg
opgeleid en is begonnen met de uitvoering van Triple P. Ook de
gemeenten in de regio Maastricht/Heuvelland en de gemeenten
in Parkstad kiezen voor een brede inzet van Triple P in de Centra
voor Jeugd en Gezin. Naast MEE is er nog een aantal organisaties
bij betrokken, te weten; Xonar, Radar, Mondriaan Zorgroep en
Prima Psychologen. De betreffende organisaties werken hierbij
nauw met elkaar samen (gesubsidieerd door de provincie) over
de gemeentegrenzen heen. De samenwerking tussen de diverse
organisaties en de wijze waarop men zich allen inzet om deze
methodiek goed op de kaart te zetten is zeer positief. Deze manier
van samenwerken is een aanzet tot een integraal aanbod, waarbij er
over de grenzen van de eigen organisatie wordt gekeken en de cliënt
het uitgangspunt vormt.
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Leren en werken
Brug naar Werk
In 2011 is MEE Zuid-Limburg gestart met de training “Brug naar
Werk”, voor leerlingen van de Praktijkschool Parkstad Limburg te
Heerlen. Leerlingen met beperkingen ervaren vaak struikelblokken
in hun zoektocht naar werk. Problemen hebben vaak te maken met
sociale vaardigheden, lichamelijke verzorging, eigenschappen/
gedrag, arbeidshouding en arbeidskeuze. De training “Brug naar
Werk” is gericht op het opheffen van deze struikelblokken.
De leerlingen hebben in veertig bijeenkomsten sociale vaardigheden
geleerd met betrekking tot werk. Aspecten die hierbij aan de orde
kwamen, zijn onder meer:
• kennismaken,
• luisteren,
• iets vragen,
• iets bespreken,
• kritiek geven
• kritiek krijgen,
• arbeidshouding en
• motivatie.

te benutten bij het verkrijgen en/of uitbreiden van hun werk. Ook
wordt hen geleerd adequater om te gaan met anderen, met name in
arbeidssituaties.
De training werd afgesloten met een diploma voor de deelnemers.

Door het aanleren van deze vaardigheden is de kans aanzienlijk
groter dat de leerlingen op termijn een werkplek kunnen verkrijgen
en/of behouden. Consulenten van MEE proberen hen inzicht te
geven in hun mogelijkheden, deze verder te ontplooien en optimaal
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Vrije tijd en Sport

Vrienden en Relaties

G-vrienden wedstrijd
In 2011 werd voor de derde keer de G-vrienden wedstrijd
georganiseerd door Fortuna Sittard, in samenwerking met onder
meer MEE Zuid-Limburg. Ruim 200 mensen met een beperking
hebben in het najaar van 2011 een onvergetelijke avond beleefd in
het Fortunastadion tijdens de wedstrijd Fortuna - FC Dordrecht.
Hoewel een dergelijke samenwerking eenvoudig en klein lijkt, heeft
het grote impact op het wederzijds begrip en de acceptatie tussen
mensen mét en mensen zonder een beperking. Begrip en acceptatie
zijn nodig om de participatie daadwerkelijk inhoud te geven.

Themacafés Onderling Sterk
Onderling Sterk Parkstad is een groep mensen met een
verstandelijke beperking die opkomt voor de belangen van mensen
met een verstandelijke beperking. Deze groep bestaat uit mensen
die (al dan niet met begeleiding) zelfstandig wonen. Onderling Sterk
wordt ondersteund door twee coaches van MEE Zuid-Limburg. Sinds
mei 2011 organiseren zij samen maandelijks een themacafé waar
thema’s worden besproken die door de deelnemers van Onderling
Sterk zijn aangedragen. Deze thema’s betreffen zaken die voor
mensen met een verstandelijke beperking vaak wat ingewikkelder
zijn dan voor mensen zonder deze beperking. Voorbeelden zijn:
• omgaan met geld,
• vrienden maken en vrienden houden,
• omgaan met alcohol,
• veiligheid in huis,
• gezond eten en
• gezond bewegen.
De themacafés vinden plaats in een café in Kerkrade en zijn
door zowel mensen mét als mensen zonder een beperking te
bezoeken. Door samen te praten over verschillende onderwerpen
en ervaringen te delen, ontstaat een band tussen de bezoekers en
wederzijds begrip. Ook kunnen signalen worden opgepikt en worden
doorgegeven.
De themacafés hebben in 2011 ruim 200 bezoekers getrokken.
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Organisatie
> Terug naar inhoud

Personeel
2009

2010

2011

Aantal medewerkers in
loondienst

100

95

85

Aantal FTE in loondienst

82,3

76,9

69,9

Verzuimpercentage

5,2

4,6

3,8

Balans (x e 1000,-)
2010

2011

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

2011

Materiële
vaste activa

1115

902

Eigen vermogen

1002

1216

Vlottende
activa

986

1568

Voorzieningen

483

627

Vreemd
vermogen lang

-

Vreemd
vermogen kort

616

627

2101

2470

Financiën
MEE levert cliëntondersteuning aan mensen met een beperking en
is daarmee een belangrijke partner voor de negentien gemeenten
in ons werkgebied. De dienstverlening van MEE wordt bekostigd
op basis van de Regeling Subsidies AWBZ. Cliëntondersteuning
is ook één van de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Om
de samenwerking met de gemeenten te optimaliseren is in de
subsidieregeling opgenomen dat MEE en de gemeenten afspraken
maken over de wijze waarop de MEE-activiteiten bijdragen aan het
gemeentelijk beleid.

2010

Totaal

2101

2470

Exploitatierekening (x e 1000,-)
Realisatie 2010

Realisatie 2011

Wettelijk budget
(subsidie AWBZ)

5564

5778

Overige
bedrijfsopbrengsten

354

263

Totale opbrengsten

5918

6041

Kosten

5981

5828

-63

213

Resultaat
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Uit het schema blijkt dat de waarde van de materiële vaste
activa is gedaald. Dit is te verklaren uit het feit dat in 2011
geen vervangingsinvesteringen zijn gedaan omdat in 2012 het
Nieuwe Werken wordt ingevoerd. Hierdoor heeft een bijzondere
waardevermindering plaatsgevonden.
Het ontbreken van investeringen heeft echter mede geleid tot
een hoger resultaat waardoor de vlottende activa zijn gestegen.
Daarnaast hebben ook de hogere reserves en aanvullende
voorzieningen bijgedragen tot deze stijging.
In 2011 heeft MEE Zuid-Limburg haar kosten licht teruggebracht
bij een min of meer gelijkblijvende productie. Doordat gelijktijdig
de (subsidie-) inkomsten zijn gestegen, is het resultaat na drie jaar
weer positief.
Het positieve resultaat is volledig toegevoegd aan het
eigen vermogen. De voorzieningen zijn opgehoogd om alle
overgangskosten voor het PBL (Persoonlijk Budget Levensfase) in
de toekomst te dekken.
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BIJLAGE		

Contactpersonen van MEE in de regio

> Terug naar inhoud

MEE Regiokantoren (in 2011)
Oostelijk Zuid-Limburg		regiomanager Guus Haartmans
Westelijke Mijnstreek		regiomanager Annelie Gorissen
Maastricht/Heuvelland		regiomanager Gwen van Merwijk

Samenwerkingsverbanden met gemeenten
Wmo-loketten:
Gemeente

Wijkteam Heerlen (Voor elkaar in Parkstad):
Francien Heussen
Wijkteams Kerkrade:
Diana Nelissen, Martine Nauta - Demacker
Wijkservicepunten Maastricht:
Peter Westhovens, Wendy Maens, Karin Beckers, Cindy Limbourg,
Huub Reuters, Mieke Vankerkom

Contactpersoon

Beek

Diana Bertram

Brunssum

Tine Hoefakker

Echt-Susteren

Henk Nooy

Eijsden-Margraten

Henrike Rutten

Gulpen-Wittem/Vaals

Hans van Gestel / René Weling

Heerlen

Wil Augustin / Martine Nauta - Demacker

Nuth

Michel Visschers

Onderbanken

Francien Heussen

Schinnen

Tamara Loo

Sittard-Geleen

Ine Ottenheym

Stein

Jan Mannens

Valkenburg/Meerssen

Dagmar Smeets

Voerendaal

René van Lierop

CJG’s:
Beek
Schinnen
Sittard/Geleen
Stein
Maastricht
Parkstad (Hoensbroek)
Voerendaal/Simpelveld

Diana Bertram
Tamara Loo
Laure Hamers en Ine Ottenheym
Jan Mannens
Peter Westhovens
Nicole Peerboom
Marloe van Engelen
René van Lierop

Werkplein Maastricht:
Gerda Last
Jongerenloket Heerlen:
Wil Augustin
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Netwerk Arbeid/participatiehuis
Hans Fredrix

Downpoli UMCM:
Karin Beckers

Veiligheidshuis:
Maastricht
Peter Westhovens
Heerlen
René van Lierop
Sittard
Bert Deguelle

Streekzorg Westelijke Mijnstreek:
Angelique Raadschilders

Overige samenwerkingsverbanden:

Stichting Mentorschap:
Lex van Wijk

Integrale Vroeghulp:
Merel van Doezelaar, Wilma Diels, Cindy Limbourg,
Marloe van Engelen, William Arentsen

Schoolmaatschappelijk werk:
Catharinaschool Ankie Borghans

Hersenletselteam:
Frank Sünnen

Werkgroep Integrale Jeugdketen:
Guus Haartmans
Regionaal Zorgoverleg Parkstad:
Guus Haartmans
Casuïstiekoverleg jeugd:
Echt/Susteren Henk Nooy
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Dit Jaarbeeld is een uitgave van MEE Zuid-Limburg.
Het is te downloaden via www.meezuidlimburg.nl.

Fotografie
Ron Verboom, Inge Hondebrink
Filmpjes
Gonzales
Vormgeving en druk
Andi Druk
MEE Zuid-Limburg
Frankenlaan 7
6419 BT Heerlen
T 088 010 22 22

MEE Zuid-Limburg

Ondersteuning bij leven met een beperking

Wij handelen in overeenstemming met de MEE-code
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