
Wij zijn de cliëntenraad van MEE Zuid-Limburg.
Wij adviseren MEE hoe het nóg beter kan.
Help jij ons mee?

Cliëntondersteuning
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Wat moet ík nou met de cliëntenraad? 

Grote kans dat je dát dacht toen je dit foldertje zag liggen.  
Snappen we. Het is ook een koud woord: cliëntenraad.  
Je voelt je waarschijnlijk niet eens een ‘cliënt’.   
Je hebt toevallig af en toe een hand hulp nodig van MEE; 
dat is alles. En een raad: dat is iets voor saaie mannen  
in dure pakken. Toch? 
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Bij de cliëntenraad van MEE zit het toch anders. Wij zijn 
gewone mensen die toevallig wat hulp nodig hebben van MEE. 
Net als jij. Of we zijn familie van iemand zoals jij. We staan dus 
heel dicht bij je. Zo weten we wat jij belangrijk vindt aan de 
hulp die je van MEE krijgt. We weten bijvoorbeeld dat je niet te 
lang op die hulp wil wachten. Dat je zelf de touwtjes in handen 
wil houden. En dat je goed geholpen wil worden. 

We vertellen aan MEE wat wij met z’n allen belangrijk vinden. 
Wat we fijn of moeilijk vinden aan de hulp die we krijgen.  
En wat beter kan. 

MEE vertelt ons waar ze mee bezig zijn, welke nieuwe plannen 
ze hebben en wat ze met die plannen willen bereiken.  
Wij kijken namens jou kritisch mee. We vragen wat zo’n plan 
voor ons betekent en vertellen wat wij ervan vinden. 

Door regelmatig te praten met MEE weten we goed van elkaar 
wat er speelt. Met onze bijdrage kan MEE de hulp die ze je 
bieden steeds verder verbeteren. Geef ons daarom zeker je 
tips en tops over de hulp die je van MEE krijgt. Die nemen we 
mee in onze adviezen aan MEE. 

Door met ons mee te denken, help jij MEE om steeds een 
stapje beter te worden. Daarmee help je ook jezelf. Want ook 
de hulp die jíj krijgt, wordt zo steeds beter.

DAGMAR

Lilian

JEAN

Oda

Alexandra 



4 5

Stap voor stap een beetje beter
Betere hulp voor jou!

Stap 1
‘De cliënt’: dat ben jij. 

Stap 2
Over die hulp heb jij vast wel een mening. Misschien ben je 
heel tevreden. Of misschien zie je dingen die beter kunnen. 

Stap 3
Vertel ons al je tips, tops, complimenten en ideeën.  
Denk vooral aan dingen die MEE kunnen helpen om de hulp  
te verbeteren.  

Stuur een  naar clientenraad@meezuidlimburg.nl 

We zijn benieuwd naar je mening!
 

Stap 4
We onderzoeken de ideeën, tips of complimenten die je aan 
ons doorgeeft goed. Kan MEE met jouw tip iets veranderen aan 
de hulp die ze bieden? Geldt deze tip alleen in jouw situatie?  
Of hebben meer mensen hier iets aan?

Jij

Wat vind jij van die hulp?

Vertel ons je tips en tops

De cliëntenraad onderzoekt je idee

Goed plan?

en bespreekt het met de baas van MEE

krijgt een  hulp van MEE

of of

JA
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Stap 5
Kan jouw tip, top of compliment echt iets veranderen voor veel 
mensen? Dan geven we MEE het advies om hier iets mee te 
doen. De baas van MEE luistert goed naar ons en komt dan 
met een reactie. Soms is dat een aanpassing van iets kleins. 
Soms is het een groot verbeterplan. 

Stap 6
We kijken en bespreken of die aanpassing of dat plan ook  
echt voor verbetering zorgt. Als dat is zo is, zeggen we ‘ja’ 
tegen het voorstel. Als we denken dat het nog niet goed 
genoeg is, zoeken we samen verder naar oplossingen.  
Soms willen wij iets wat niet kan. Ook dan zoeken we samen 
verder naar iets wat wél kan.

Stap 7
Het plan wordt uitgevoerd en zorgt voor een verbetering  
van de ondersteuning die MEE biedt. Dankzij jouw hulp!  
En daar heb je natuurlijk zelf ook iets aan. 

Vraag en antwoord

Wat kan ik met jullie delen? 
We horen graag hoe je MEE ervaart. 
 Was je bijvoorbeeld snel aan de beurt? Of heb je lang moeten 

wachten? 
 Zijn alle mogelijkheden waar je uit kunt kiezen goed uitgelegd?
 Wat was fijn aan de hulp?
 Is het duidelijk bij wie je voor hulp moet zijn (binnen MEE)? 
 Luisteren de mensen van MEE goed naar je? Houden ze 

rekening met wat jij zelf wil? En wat je juist níet wil?
 Wat ging er goed?

Over dat soort onderwerpen horen we graag je mening. 

Hoe weet ik wat jullie doen met mijn idee of plan?
Dat laten we je per mail weten. Wat we bespreken en doen als 
raad laten we ook weten aan alle andere mensen die hulp krijgen 
van MEE. Dat doen we:
 In onze nieuwsbrief.
 Ons jaarverslag. Elk jaar kijken we terug op de beste 

verbeteringen.

De nieuwsbrief en het jaarverslag vind je allebei op de website: 
www.meezuidlimburg.nl/over-ons/clientenraad/ 

Weet iemand van MEE dat het mijn plan was? 
Nee.  
Tenzij jij dat graag wil. Je kunt dus veilig alles met ons delen. 
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Voor welke verbeteringen hebben jullie al gezorgd? 
We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er nu een 
externe vertrouwenspersoon is. Als mensen van MEE op een 
vervelende manier met jou omgaan, kun je dat bespreken 
met deze vertrouwenspersoon. Wij vinden dat een belangrijke 
verbetering. 

We hebben ook meegedacht over het ondersteuningsplan.  
We vinden het belangrijk dat jij zélf kunt aangeven hoe  
je consulent contact met je kan opnemen. Vind je het fijn  
om een appje of mailtje te krijgen? Of word je liever gebeld? 
’s Avonds of overdag? Op zo’n formulier is het een kleine 
verandering, maar voor jou is het misschien wel een  
grote verbetering. 

Wat doet de cliëntenraad niet?
De cliëntenraad is er niet voor het behandelen van klachten. 
Deze kun je het beste direct met je eigen consulent of als je dat 
fijner vindt met een andere medewerker van MEE bespreken, 
zij helpen je dan verder op weg.  
Informatie over de klachtenprocedure van MEE Zuid-Limburg 
vind je op http://meezuidlimburg.nl/voor-clienten/klacht/

Vraag en antwoord

DAGMAR

JEAN

Dit zijn wij! 
Dagmar Hendrix
‘Ik heb interesse in jou en alle andere cliënten.  
En ik wil meedenken over verbeteringen.’

Jean L’homme
‘Ik doe MEE, jij ook?’

Lilian Raaijmakers
‘Alles wat je AANDACHT geeft GROEIT.  
Ik hoop dat ik samen met de andere  
leden van de Cliëntenraad én samen met 
jou het verschil mag maken! Dit betekent  
véél aandacht voor de cliënt, goed 
communiceren en open staan voor 
vragen of verbeterpunten. Help je mij 
MEE in kracht te groeien?’Lilian
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Oda Albert
‘Ervaar jij de zorg die je krijgt  
als deskundig en betrouwbaar? 
Jouw eigen regie is voor mij een 
reden om mij als onafhankelijk lid 
in te zetten voor de cliëntenraad. 
Ik maak bespreekbaar wat beter 
of anders kan voor jou of je directe 
omgeving. De huidige raad is een 
enthousiaste en gedreven groep. 
Ik ben blij dat ik hier deel van mag 
uitmaken.’

Alexandra 

Oda

Alexandra van Gestel (voorzitter)
‘Als cliëntenraad bouwen we aan een 
volwaardige inbreng op thema’s die  
voor jou belangrijk zijn. Want goed  
beleid maak je SAMEN. Met respect  
en begrip voor elkaars belangen,  
zorgen en taak. Dat is waar ik voor  
sta én ga!’

De Cliëntenraad wordt geholpen door een ondersteuner en 
ambtelijk secretaris.

Samen helpen we MEE om nóg beter te worden.
Help jij ons mee?

Hoe kan ik de cliëntenraad bereiken?

Je kunt ons altijd mailen op  
clientenraad@meezuidlimburg.nl
We laten je binnen een paar dagen weten wat we met 
je mail gaan doen. 

Stuur een bericht via Whats App of sms naar nummer 
06-810 55 850. Bellen kan natuurlijk ook via het 
nummer 088 010 22 22, we zijn er op maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Op de website van MEE kun je ons ook vinden:  
www.meezuidlimburg.nl/over-ons/clientenraad/  
We zitten een beetje verstopt op de website van  
MEE Zuid-Limburg. Je vindt ons onder “Over ons”. 

Tot slot kun je ons ook bereiken via je eigen consulent. 
Vind je het vervelend om ons te mailen of te bellen? 
Vertel dan aan je consulent wat je graag aan ons kwijt 
wil. Dan geeft je consulent je boodschap aan ons door.    

Hou verder de website in de gaten voor de laatste 
nieuwtjes of bijeenkomsten. 
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