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Voorwoord
Je maakt je eigen keuzes maar je hoeft het niet in je eentje te
doen!
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Welkom bij het Jaarbericht 2018 van MEE Zuid Limburg! Voor de
eerste keer geen boekje meer, maar een digitaal bericht. Wij hopen dat
u het met net zoveel plezier leest.
In 2018 hebben we ook onze dienstverlening op een nieuwe manier
ingericht.
Natuurlijk is de basis onze MEE Cliëntondersteuning. We zijn er iedere
dag voor mensen die onze steun even nodig hebben om vervolgens zelf
weer verder te komen. Cliënten, familieleden, mantelzorgers, niemand
“hoeft het in zijn eentje te doen”. Daar staan we nog steeds voor!
We zijn blij dat veel mensen ons weten te vinden. Tegelijkertijd is ook
duidelijk dat teveel mensen nog niet van cliëntondersteuning hebben
gehoord. Dat is jammer en daar hebben we samen met gemeenten en
zorgkantoor nog een duidelijke opdracht.
Meer en meer dragen we ook onze kennis over en zorgen we voor
deskundigheidsbevordering bij professionals en vrijwilligers via de
MEE Academie. Ook dit past volledig bij onze visie en ambitie. Want
een inclusieve samenleving kan er pas zijn als mensen met een
beperking gezien en herkend worden. Die samenleving is de afgelopen
jaren steeds complexer geworden waardoor het ook voor steeds meer
mensen lastig wordt om aan alle eisen en verplichtingen te voldoen.
Hoe mooi is het dan als we een hand kunnen uitsteken naar de ander,
omdat we snappen dat de weg door het leven niet voor iedereen even
makkelijk loopt.
Met onze MEE Participatieprojecten proberen we heel gericht speciale
groepen mensen te ondersteunen. En dat in speciale situaties of met
specifieke onderwerpen. Vanuit de gevangenis op een goede manier
terug naar huis, beter leren omgaan met geld of ondersteuning op de
werkplek zodat die mooie baan ook behouden kan blijven. Ons doel is
en blijft hetzelfde! Er voor zorgen dat mensen zoveel mogelijk regie
houden over hun eigen leven.
Want dat willen u en ik toch ook?
Irene Thuis
Directeur/bestuurder
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MEE Organisatie

Raad van Toezicht
“Keer op keer ben ik onder de indruk van de grote betrokkenheid
van onze medewerkers. Ook in tijden waarin opdrachtgevers,
concullega’s en systeemwisselingen volop voor “afleiding”
kunnen zorgen blijft hun focus volledig gericht op het primaire
doel: het helpen van de mensen die het niet altijd “in hun eentje
kunnen”. Top!”
Frank Frissen, lid RvT MEE Zuid-Limburg
Eind 2017 heeft een werving plaatsgevonden voor twee nieuwe leden
voor de Raad van Toezicht omdat de maximale zittingstermijn van
twee leden ten einde liep. Per 1 maart 2018 zijn mevrouw Swane en de
heer Stassen afgetreden, mevrouw Jansen en de heer Frissen zijn
toegetreden.
Samenstelling in 2018
•
•
•
•
•
•
•

De heer A.M.J. Cremers, voorzitter - Oud-waarnemend burgemeester
Meerssen, Oud-burgemeester Beek, Oud-wethouder Maastricht
De heer A.C.J. van den Eeckhout, lid - Clusterbibliothecaris
Gezondheidszorg bij de Universiteit Maastricht
Mevrouw A.M. H. Vankan, lid - Bestuurder HEEM wonen
De heer H.W.P. Stassen, lid tot 01-03-2018 Arbeidsjurist/Mediator/HR-specialist bij Intersym2
Mevrouw I.E. Swane – van Gelein Vitringa, lid tot 01-03-2018 - Jurist
Gezondheidsrecht (Inga Iusta Causa)
Mevrouw A.G.A.M. Jansen, lid sinds 01-03-2018 - Eigenaar
Bewustwording+ (begeleiding en coaching)
De heer F. Frissen, lid sinds 01-03-2018 - Director Human Resources &
General affairs, OCI Nitrogen
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De Raad van Toezicht is in 2018 in 6 reguliere vergaderingen bij elkaar
geweest. Iedere vergadering komen beleidsinhoudelijke onderwerpen,
financiële thema’s en zaken aangaande de organisatie aan de orde. Ook
is er aandacht voor de ontwikkelingen binnen de coöperatie MEE NL.
Vanwege de wervingsprocedure is de profielschets voor de leden van
de Raad en de verdeling van de leden over de commissies Financiën,
Personeel en Juridische zaken expliciet aan de orde geweest.
Tijdens de jaarlijkse Strategiemiddag heeft er een zelfevaluatie door de
Raad plaatsgevonden en is een doorkijk gemaakt naar de verwachte,
strategische ontwikkelingen voor de organisatie. Daarnaast heeft een
herijking van het eerder vastgestelde toezichtplan plaatsgevonden. De
kenmerken van het 'toezicht nieuwe stijl' - zoals aanspreekbaar zijn,
transparant, in dialoog, sparringpartner, waardengericht - blijven
onverminderd van kracht. Dat geldt ook voor de toezichtsvisie 'Cliënt
en continuïteit, een gecombineerd belang'.
In oktober 2018 vond het jaarlijks overleg met de voltallige
ondernemingsraad plaats en een overleg met de cliëntenraad. Er is
gesproken over de algemene gang van zaken binnen de organisatie en
er was volop aandacht voor specifieke ontwikkelingen die voor MEE
relevant zijn. Voor de externe stakeholders is er een
Dialoogbijeenkomst georganiseerd; het thema was 'eigen regie en LVB.
Kan dat? Mag dat?'
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“Onafhankelijke cliëntondersteuning is een voorwaarde voor de
zelfredzaamheid van een groot aantal mensen. MEE zet zich daar
dagelijks voor in. Gelukkig ziet ook de wetgever en de
rijksoverheid dat die onafhankelijke ondersteuning effectief is.
Nu de gemeentes nog! Als toezichthouder zien we op gepaste
afstand toe op de koers van MEE binnen dit krachtenveld.”
Marjo Vankan, lid RvT MEE Zuid-Limburg

Ondernemingsraad
Samenstelling in 2018
•
•
•
•
•
•

Martine Nauta-Demacker, voorzitter
Francien Heussen, vice-voorzitter
Brigitte van der Venne, lid
Annie Mestrom, lid
Gerda Last, lid tot 31-12-2018
Elly Bolk, ambtelijk secretaris

“De ondernemingsraad (OR) heeft zich samen met de organisatie
ingezet op het behoud en het aantrekken van deskundig en juist
gekwalificeerde medewerkers. Kennis delen en borgen is een
groot goed binnen MEE Zuid- Limburg. De kwaliteit van
dienstverlening is verbeterd en nog meer zichtbaar gemaakt. De
onafhankelijke cliëntondersteuners zijn geregistreerd bij
Registerplein als ook bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Het
faciliteren en ondersteunen van alle MEE-medewerkers is hierbij
van onmisbaar belang. Ook is er binnen de OR veel aandacht voor
duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. De OR heeft
afgelopen jaar een succesvolle lobby ingezet voor nieuwe
kandidaten die zich beschikbaar stellen voor de OR-verkiezingen
die in 2019 plaatsvinden. Het in dialoog blijven met de achterban
is voor de OR van prominent belang.”
Martine Nauta- Demacker, voorzitter OR MEE Zuid- Limburg
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Bestuur en Management
Team
Het Bestuur van de Stichting MEE Zuid-Limburg wordt gevormd door
één bestuurder: mevrouw Irene Thuis. Zij is tevens directeur van de
organisatie.
Samen met de onderstaande personen vormde de bestuurder in 2018
het Management Team van de organisatie:
•
•
•

Mevrouw A. Gorissen, clustermanager
De heer G. Haartmans, clustermanager
De heer W.J. Noordveld, controller

In de regio Zuid-Limburg heeft MEE Zuid-Limburg in 2018
cliëntondersteuning en integrale vroeghulp geboden binnen de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan inwoners uit alle 18
gemeenten. Het merendeel van de gemeente verleent ons opdracht
middels een (jaarlijkse) subsidie.
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Daarnaast zijn we in 2018 door het zorgkantoor gecontracteerd om
onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden binnen de Wet
langdurige zorg (Wlz).
MEE sluit aan bij de lokale inrichting van het sociale domein die in
iedere gemeente anders kan zijn. Het is belangrijk om midden in het
lokale sociale domein te staan. Zo maken we cliëntondersteuning
zichtbaar en bereikbaar, en realiseren we samen met burgers en
samenwerkingspartners zoveel mogelijk een passende oplossing in de
eigen leefomgeving.
MEE Zuid-Limburg heeft het accountmanagement van de 18
gemeenten en het zorgkantoor belegd bij de clustermanagers. Voor
iedere gemeente en voor het zorgkantoor is er één accounthouder. Het
is een bewuste keuze van MEE Zuid-Limburg om het
accountmanagement en de aansturing van de cliëntondersteuners te
combineren in deze functie. Zo verbinden we strategie en uitvoering
krachtig met elkaar. Managers en cliëntondersteuners trekken vanuit
eenzelfde visie samen op binnen de lokale inrichting van iedere
gemeente en binnen de opdracht cliëntondersteuning Wlz.
In 2018 hebben de accountmanagers met ondersteuning van de
medewerker strategie en beleid op basis van factsheets met regelmaat
de inhoud van cliëntondersteuning en de resultaten besproken met de
gemeentelijke opdrachtgevers. Tevens is gemonitord of de
dienstverlening financieel gezien conform de afspraken is. Waar nodig
is er bijgestuurd. Per gemeente vindt minimaal eenmaal per jaar een
bestuurlijk overleg plaats met de betrokken wethouder(s) en
ambtenaren, bestuurder en manager van MEE. Dit overleg is gericht op
de evaluatie van de cliëntondersteuning van MEE en een vooruitblik
op het komende jaar. Actuele ontwikkelingen en de aansluiting van
onafhankelijke cliëntondersteuning hierbij vormen een belangrijk
thema in het bestuurlijk overleg.
Daarnaast sluiten managers, medewerker strategie en beleid en
cliëntondersteuners aan bij focusgroepen, denktanks, projecten en
werkgroepen. Doel is om vanuit het perspectief van de burgers
onafhankelijke cliëntondersteuning zo zichtbaar en toegankelijk
mogelijk te positioneren binnen de inrichting van het lokale sociale
domein.
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Opvallend in 2018 is dat gemeenten nog meer dan voorheen aandacht
hebben voor het belang van de preventieve waarde van het
voorliggend veld bij de ondersteuning van burgers. Dit vanuit de visie
dat burgers ondersteund moeten worden bij het behoud van regie en
om daar waar dit kan zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen.
De MEE organisatie vormen we samen: Raad van Toezicht, directeur-

Cliëntenraad
Samenstelling in 2018
•
•
•
•
•

Dagmar Hendrix, lid sinds 25 mei 2016
Jean L’homme, lid sinds 1 januari 2014
Lilian Raaijmakers, lid sinds 21 september 2016
Oda Albert, lid sinds 25 mei 2016
Alexandra van Gestel - voorzitter, lid sinds 1 september 2018

De cliëntenraad wordt ondersteund door Henrike Rutten als senior
consulent, Margot Claessen als secretaresse, en René Hoying die als
coach is verbonden aan een van de leden. Zij zijn allen geen lid van de
raad.
“In 2018 hebben binnen de cliëntenraad (CR) een aantal
wijzigingen in leden en aantallen plaatsgevonden, zo hebben we
afscheid van leden moeten nemen en is gezocht naar een nieuwe
voorzitter. Na een korte inwerkperiode in de nieuwe
samenstelling, is de cliëntenraad voortvarend aan de slag gegaan
en een nieuwe koers gaan varen. Aan de ene kant is dit op
structurele moderne wijze vormgeven van medezeggenschap en
aan de andere kant is dit meer en directer in contact komen en
communiceren met onze achterban. Als cliëntenraad denken we
positief kritisch mee en adviseren over zaken zoals de opvolging,
behandeling en het inrichten van wachttijden,
dienstverleningskwaliteit, klachten, tevredenheidsonderzoeken
en helder taalgebruik, bezien vanuit het perspectief van de cliënt.
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Daarnaast organiseren wij naast reguliere vergaderingen
themabijeenkomsten en worden we als leden van de cliëntenraad
uitgenodigd om deel te nemen aan discussies en werkgroepen
binnen de organisatie. De raad krijgt hierdoor een goed beeld van
de organisatie en de actuele onderwerpen die spelen. Belangrijke
thema’s zijn voor ons ontmoeten (we willen graag de mens zien
achter de doelgroep), laagdrempelig zijn, bespreken en ophalen
van tips en tops van cliënten en hun kring van naasten en het
ontdekken van onze achterban en medewerkers. MEE ZuidLimburg en de cliëntenraad zijn samen lerende onderweg voor
wat deze doelstellingen betreft. Binnen de organisatie ondervindt
de cliëntenraad thans veel medewerking, waarbij gelijkheid,
transparantie en goede toegang tot informatie hoog in het
vaandel staat. De cliëntenraad bouwt in 2019 verder aan een
volwaardige inbreng op cliënt aangaande thema’s en verwacht
dat de organisatie steeds vaker concreter kan aangeven wat het
cliëntenbelang is bij het uitvoeren van het beleid. De cliëntenraad
nodigt cliënten uit om mee te denken over de koers, cliënten zijn
na aanmelding welkom om aan te schuiven bij de vergaderingen.
Oftewel: Samen Onderweg!”
Alexandra van Gestel, voorzitter Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg
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MEE Medewerkersen het MEE DNA

Kennisorganisatie
Cliëntondersteuners zijn specialisten met generalistische
competenties. Zij beschikken over specifieke kennis van beperkingen,
levensgebieden en wet- en regelgeving gericht op de Wet
maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg,
Zorgverzekeringswet, Jeugdwet, Participatiewet en het Passend
Onderwijs. Bovendien beschikken ze over specifieke drijfveren,
houdingsaspecten en competenties: het MEE DNA.
Ontdek het MEE DNA
Het MEE DNA bestaat uit gedeelde drijfveren, houdingsaspecten en
competenties.
Drijfveren
•
•
•
•
•

bijdragen aan een inclusieve samenleving
signalering en maatschappelijke beïnvloeding
mensen met een beperking helpen drempels te overwinnen
ondersteuning kunnen bieden op alle leefgebieden
outreachend kunnen werken
11

Houdingsaspecten
•
•
•
•
•
•
•
•

weten wat het betekent om met een beperking te moeten leven,
inlevingsvermogen, empathie
cliënt centraal stellen en met en naast hem staan
aansluiten bij mensen met verschillende niveaus
adaptief en inschattingsvermogen
vertaler/tolk (van beperking en vise versa)
systeem op het netvlies, breed kijken
verbinden, netwerk inzetten
ondersteunen bij het zien van mogelijkheden, eigen regie en het
vinden van de 'juiste' weg

Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kennis en kunde van de doelgroep
wisselende posities kunnen hanteren
open houding en denken vanuit verschillende invalshoeken
ondersteuning en casemanagement bieden in cliëntentaal
kennis hebben van de sociale kaart
collectief denken en werken
voorliggend kijken en handelen
kunnen hanteren van complexe problematiek
vaardigheden om de cliënt in zijn kracht te zetten zodat deze
zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor de
oplossingen van zijn probleem

Samenstelling personeel per
31.12.2018
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Onze cliëntondersteuners zijn
•
•
•

lid van de beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor
mensen met een beperking (BCMB)
geregistreerd als cliëntondersteuner bij het Registerplein
geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Door voortdurende veranderingen in het sociaal domein en de
hiermee samenhangende veranderende eisen aan kennis,
vaardigheden en attitudes van medewerkers is ontwikkelingsbeleid
noodzakelijk. Voor MEE Zuid-Limburg is het cruciaal om de juiste
kennis in huis te hebben en hiermee blijvend van toegevoegde waarde
te kunnen zijn. De organisatie stuurt daarom bewust en expliciet op
kennis.
Van iedere medewerker is een actueel kennisprofiel beschikbaar; aan
de ontwikkeling van medewerkers geven we richting door middel van
een Organisatie- en Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Door het inrichten van de werkgroep Kennismanagement borgen we
kennisdeling en kennisontwikkeling op efficiënte en effectieve wijze.
Viermaal per jaar organiseert de werkgroep Kennismanagement een
MEE Plenair bijeenkomst, waar de medewerkers diverse workshops
kunnen volgen.
Voor 2018 heeft MEE Zuid-Limburg de volgende speerpunten voor het
Organisatie Ontwikkelingsplan vastgesteld:
•
•
•
•

De Nieuwe Professional
Jeugd en Jongeren
GGZ
Ouderen

Aan het woord: Dagmar Smeets, cliëntondersteuner/consulent
Als consulent bij MEE ondersteun ik mensen met allerlei soorten
beperkingen, ongeacht de leeftijd. In mijn caseload zitten ook cliënten
met multiproblematiek en meervoudige beperkingen. Morgen heb ik
o.a. een gesprek met een moeder van een volwassen zoon met autisme.
Ze is erg bezorgd en heeft moeite om hem los te laten. De zoon heeft
daar niet zo’n probleem mee en gaat zijn eigen gang.
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Dat ze daarbij soms weken geen contact met hem kan krijgen vindt ze
lastig. Ik denk als professional met haar MEE in de situatie en vraag of
ze behoefte zou hebben om eens samen hierover in gesprek te gaan
met een ervaringsdeskundige. We bieden deze mogelijkheid namelijk
bij MEE en een aantal cliëntondersteuners, waaronder ik, zijn hierin
speciaal opgeleid. Verder ondersteun ik in het kader van één van onze
participatieprojecten arbeid op dit moment een man van bijna zestig
die o.a. graag wil weten of hij misschien autisme heeft en zich erg
eenzaam voelt. Mooi dat we hem met de integrale arbeidscoach hierbij
kunnen ondersteunen en uiteindelijk daarmee ook voor een stukje
kunnen bijdragen aan het duurzaam participeren in arbeid. Immers,
belangrijke dingen die spelen op diverse levensgebieden hebben
invloed op elkaar. Zo draag ik in mijn dagelijks werk stukjes bij aan
MEEdoen mogelijk maken.
Een aantal jaar geleden heb ik bij MEE de training ‘Sociale Netwerk
Versterking’(SNV) mogen volgen. In 2018 heb ik de training ‘Teken je
boodschap’ gevolgd. Deze training wilde ik graag volgen om cliënten
nog beter te kunnen ondersteunen bij het duidelijk krijgen en maken
van hun verhaal en plan. Ik vind het een mooie verdieping op de
methode SNV die ik in mijn dagelijkse praktijk graag toepas. Wat ik
geleerd heb in deze training gebruik ik ook als intern auditor. Als
interne auditor draag ik bij aan het duidelijk krijgen of onze
werkafspraken in theorie kloppen met de praktijk en de bevindingen
die daarbij worden vastgesteld leveren weer input op om te kijken hoe
we ons werk nog beter kunnen doen. Op die manier draag ik mijn
steentje bij aan het nog meer verbeteren van de kwaliteit van werken
bij MEE! Dat vind ik mooi en belangrijk.
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Medewerkertevredenheid
Eind 2018 is, net zoals in voorgaande jaren, een
medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

We vinden het als organisatie zeer positief dat - ondanks dat in de
afgelopen jaren grote veranderingen zijn doorgevoerd en van
medewerkers veel wordt gevraagd - de medewerkers steeds
tevredener zijn en met meer plezier hun werk doen.
Aan het woord: Frank Sünnen, cliëntondersteuner/consulent
Als consulent bij MEE heb ik meestal te maken met licht verstandelijk
beperkte volwassenen en hun gezin. Vaak lopen ze tegen problemen
aan vanwege hun beperking. Er zijn bijvoorbeeld geldzorgen of werk
loopt niet op rolletjes. Instanties hebben allerlei regels,
uitzonderingen, wetmatigheden die mijn cliënten vaak niet begrijpen.
Ik vind het leuk om te proberen de cliënt met zijn beperking gewoon te
kunnen laten leven in zijn dorp of wijk. Gewoon kunnen meedoen,
maakt dat de maatschappij er meer en meer oog voor heeft dat
mensen met een beperking erbij horen. Door bij MEE te werken, kun je
echt iets betekenen voor mensen en de samenleving.
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Zichtbaar & bereikbaarin de
eigen leefomgeving
MEE Zuid-Limburg heeft een regionale dekking met een stevige lokale
verankering. MEE sluit aan bij de lokale inrichting van het sociale
domein. Die kan in iedere gemeente anders zijn. Het is belangrijk om
midden in het lokale sociale domein te staan, om cliëntondersteuning
zichtbaar en bereikbaar te maken en om zo samen met burgers en
samenwerkingspartners zoveel mogelijk een passende oplossing te
realiseren in de eigen leefomgeving.
Onze consulenten ontmoeten cliënten daar waar zij dit zelf prettig
vinden. Dit kan thuis zijn, maar ook op één van de vele locaties waar
onze consulenten hun werkzaamheden verrichten en spreekuren
houden. Indien nodig gaan we ook mee naar gesprekken met
instanties zoals bijvoorbeeld UWV, gemeente of zorgkantoor.
Onze consulenten werken op verschillende locaties in diverse
gemeenten in Zuid-Limburg. Locaties zijn Centra Jeugd en Gezin,
Expertiseteam Jeugd, Gebiedsteams, Jeugdteams, MTB Maastricht, PI
Sittard, scholen, Sociale teams, Veiligheidshuizen Parkstad en Sittard,
Vixia en Woonwerk winkel.

MEE Proeverij
Het is belangrijk dat verwijzers ons goed weten te vinden en inzicht
hebben in onze producten en werkwijzen. In 2018 hebben we daarom
de MEE Proeverij ontwikkeld. Ruim 50 professionals namen deel aan
één van onze MEE Proeverijen in Heerlen, Beek of Maastricht. Ze
konden er ‘proeven’ aan onze producten en werkwijzen.
Er werden workshops verzorgd over Sociale Netwerk Versterking
(SNV), Brain Blocks (onze participatieprojecten gericht op arbeid),
herkennen en omgaan met LVB, het budgetspel en
ervaringsdeskundigheid. De MEE Proeverij werd door de aanwezigen
onder andere als “super interessant”, “inspirerend” en “activerend”
ervaren. De MEE Proeverijen werden geopend door onze
ervaringsdeskundigen die hun persoonlijke verhaal vertelden.
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Zij vertelden onder meer hoe lastig het kan zijn om een onzichtbare
beperking te hebben, hoeveel puzzelstukjes op hun plek kunnen vallen
als je eenmaal weet welke beperking je hebt en hoe pijnlijk het is als er
niet naar je mogelijkheden wordt gekeken of geen rekening wordt
gehouden met je beperking. Ze hebben toegelicht hoe MEE
ervaringsdeskundigen inzet.
Tijdens de MEE Proeverij herkennen en omgaan met LVB kregen
deelnemers een spoedcursus. Bij de MEE Proeverij SNV konden
deelnemers ervaren wat het met je doet als je geen eigen regie hebt in
je leven. Vervolgens kregen de deelnemers ook mee welke diverse
ondersteuning we bieden en hoe cliënten naar ons kunnen worden
verwezen.
Bij een MEE Proeverij hoort natuurlijk ook een echt ‘proeverijtje’. We
werken in onze dagelijks praktijk regelmatig samen met Talent. De
Talenten van Talentino hebben iedereen in de pauze getrakteerd op
een lekkernij! Het waren drie inspirerende en verbindende middagen
waar we met veel plezier op terug kijken.

De kracht van verbinding, lokaal
en landelijk tegelijk
Ter ondersteuning en borging van ons werk benutten we de kracht
van de coöperatie MEE NL. Dit collectief van 20 MEE-organisaties
biedt ons de gelegenheid om van elkaar te leren, samen te innoveren
en ondernemen, en kennis te ontwikkelen.
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SamenwerkingWe doen het niet in ons
eentje
Cliënten hoeven het niet in hun eentje te doen. Maar ook wij doen het
niet in ons eentje. In 2018 hebben we weer samengewerkt met een
zeer groot aantal ketenpartners binnen onderwijs, zorg en welzijn in
Zuid-Limburg. Onze consulenten zijn ervaren in het nauw
samenwerken met collega’s van bijvoorbeeld algemeen
maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin,
GGD, Veiligheidshuis, UWV, Wmo- en jeugdconsulenten.
MEE is voor een cliënt vaak de spin in het web. In onze dagelijkse
praktijk merken we welke meerwaarde het voor onze cliënten en de
mensen om hen heen heeft als er écht wordt samengewerkt. MEE
Zuid-Limburg is lid van Sociale Kaart Nederland. Onze consulenten
beschikken daardoor over een zeer brede sociale kaart. MEE richt zich
ook op het toerusten van samenwerkingspartners in het herkennen en
omgaan met beperkingen en kwetsbaarheden. Dit gebeurt in de regel
op een praktische manier binnen de samenwerking in cliëntsituaties.

Aan het woord: Daline Souren, consulent/cliëntondersteuner
servicepunt en regio Parkstad
“Vanuit mijn functie als consulent Servicepunt werk ik dagelijks samen
met professionals van uiteenlopende organisaties. De samenwerking
verloopt laagdrempelig. Een professional belt naar het Servicepunt
met een casus om te sparren of om de mogelijkheden vanuit de MEE
cliëntondersteuning te bespreken. Hierin probeer ik de expertise van
de ander en mijn eigen expertise te bundelen en mee te denken in
mogelijkheden. Ik voel me hierbij veelal een gids in het bos der
hulpverlening! Vanuit mijn functie als cliëntondersteuner werk ik op
cliëntniveau samen met uiteenlopende organisaties. Onlangs kwam er
een aanmelding binnen via het asielzoekerscentrum (AZC). Hier
verbleef een jongen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.
Samen met de begeleidster van het AZC heb ik in de casus intensief
samengewerkt: zij vanuit haar kennis en expertise met vluchtelingen,
niet-westerse culturen en het beleid rondom deze doelgroep en ik
vanuit mijn kennis en expertise over mensen met een beperking.
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Samen hebben we begeleiding, dagbesteding de benodigde indicaties
aangevraagd en opgestart.”

Samenwerking Informele zorg /
cliëntondersteuning
De samenwerking met informele zorg en informele
cliëntondersteuning had ook in 2018 onze aandacht. We zien dat het
steeds vanzelfsprekender wordt om op gemeentelijk en zelfs
wijkniveau verbindingen te leggen, ook met informele zorg.
Samen zorgen we ervoor dat burgers gebruik kunnen maken van
voorliggende voorzieningen. Door consultatie, advies en
deskundigheidsbevordering biedt MEE ondersteuning aan
mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en hun organisaties.
Een greep uit de activiteiten in 2018
•

•

•

MEE DOET: de jaarlijkse teamdag staat in het teken van NL doet.
Medewerkers hebben zich ingezet bij diverse activiteiten in de
regio.
Onderhouden van contacten met en het bijwonen van
activiteiten van diverse vrijwilligersorganisaties in de regio
zoals Steunpunt Mantelzorg Zuid, Knooppunt Informele Zorg en
haar partners, Ruggesteun en Steunpunt Mantelzorg Parkstad.
Trainingen gegeven voor de Academie Informele zorg in
Maastricht, de Mantelzorg Salon in Stein, cliëntenraad ACM van
SGL.
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•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

Stimuleren van Zelfhulp: MEE zet zich actief in om zelfhulp te
stimuleren. Tevens is er een workshop voor medewerkers van
MEE georganiseerd over Zelfhulp door Wim Venhuis van de
Zelfregietool.
Door studenten van Fontys Hogeschool zijn 2 onderzoeken
gedaan naar de samenwerking van consulenten met informele
zorg: hoe wordt de samenwerking ervaren en wat hebben
vrijwilligers nodig om met mensen met autisme of een licht
verstandelijke beperking aan de slag te gaan
Verder uitbouwen van de activiteiten van Autitreff in
samenwerking met NVA en Steunpunt Mantelzorg Zuid.
MEE marktplaats 2018: diverse vrijwilligersorganisaties uit
Welten en Heerlen hebben deelgenomen.
Samenwerking met KBO conform samenwerkingsafspraken
landelijk.
Deelname aan Bordje Vol van WeHelpen.
Deelname aan de leercommunity o.l.v. Zuyd Hogeschool t.b.v.
versterken voorliggend veld en duurzame innovatie in de
Westelijke Mijnstreek.
Deelname aan de werkgroepen in het kader van de
Fundamentele Aanpak Sociaal Domein in Sittard-Geleen. Dit
betreft zowel de werkgroep toegang als de werkgroep
voorliggend veld.
Bruggenbouwers gestart bij MEE: Bruggenbouwers zijn 2e jaars
studenten Social Work of/en Sociale Studies. Zij worden bv als
‘maatje’ gekoppeld aan een of meerdere cliënten of ze
ondersteunen bij een taak die door MEE wordt uitgevoerd.
Start Careless running in Landgraaf

Aan het woord: Nadine Crux, consulent/cliëntondersteuner regio
Maastricht-Heuvelland
In de dagelijkse praktijk werk ik zeker niet ‘in mijn eentje’. In regio
Maastricht werk ik regelmatig samen met veel verschillende partijen.
Organisaties die veel de revue passeren zijn o.a. Centrum voor Jeugd &
Gezin, Steunpunt Mantelzorg Zuid-Limburg, verschillende
Maatjesprojecten, Wmo- en Jeugdconsulenten of Sociale Zaken. Vaak
ziet de cliënt door de bomen het bos niet meer en raken ze verdwaald
in een oerwoud van regels of een veelvoud van organisaties waaruit ze
moeten kiezen. Onze/mijn taak is voornamelijk om goed in beeld te
krijgen (SAMEN met de cliënt) wat hij/zij wil en dit goed over te
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brengen naar de betrokken partijen. De cliënt beslist uiteindelijk zelf,
maar als consulent informeer ik de cliënt bij zaken die onduidelijk zijn
en wijs ik de weg, als ze het spoor even bijster zijn. Op die manier
krijgt de cliënt handvatten, om met voldoende informatie de regie
(terug) in handen te nemen. Van cliënten hoor ik vaak dat het fijn
vinden dat er iemand is, die ze aan kunnen spreken en waar ze hun
vragen kunnen neerleggen. Ze merken dat er iemand is die zonder
verder belang of dubbele agenda naar ze luistert en met ze MEEkijkt
en dat vinden ze fijn.

Integrale Vroeghulp
Integrale Vroeghulp (IVH) Zuid-Limburg is een expertisenetwerk voor
kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar met meervoudige, complexe
ontwikkelingsproblematiek (sociaal-emotioneel, verstandelijk,
gedragsmatig, communicatief, spraak-taal en motorisch). Binnen het
regionale expertisenetwerk IVH heeft MEE Zuid-Limburg in 2018
wederom de rol vervult van casemanager voor ouders die zich met
hun kind bij IVH aanmelden, van coördinator voor het
expertisenetwerk en van voorzitter van de stuurgroep.
Het doel van IVH is tweeledig:
1. Het kind (vroeg)tijdig toe te rusten (met de benodigde
expertise) zodat het zich ondanks zijn achterstand optimaal kan
ontwikkelen en blijven deelnemen aan de reguliere omgeving.
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2. De ouders toe te rusten voor deze specifieke opvoedingstaak bij
hun kind met ontwikkelingsproblematiek c.q.
ontwikkelingsachterstand.
Dertien organisaties (MEE Zuid-Limburg, Youz infantteam, JGZ GGD
Zuid-Limburg, Zuyderland GGZ kind en jeugd, JGZ Meander,
Zuyderland en JGZ Envida, Radar, Daelzicht, Koninklijke Kentalis,
Adelante audiologie en communicatie en inderrevalidatie,
kinddergeneeskunde van Zuyderland den MUMC+, Xonar en
Koraalgroep) hebben zich in een convenant verbonden om hun
expertise en diensten in te zetten voor de doelen van IVH.
Aan het woord: Merel van Doezelaar, coördinator IVH Zuid-Limburg
“Kinderen hebben veelal van nature enorme veerkracht om mee te
deinen met de situatie. Ze zijn vaak in staat om flexibel te reageren op
situaties die zich voordoen. Het netwerk Integrale Vroeghulp (IVH)
heeft afgelopen jaar bewezen dat het eenzelfde veerkracht heeft als
het kind. In 2018 had IVH te maken met verschillende
financieringsvormen met diverse gemeenten in Zuid-Limburg.
Enerzijds is het een prettige constatering dat gemeenten IVH willen
blijven inzetten ten behoeve van vroegsignalering en preventie bij het
jonge kind. Het getuigt ervan dat gemeenten bereid zijn om hierin te
investeren, ondanks de financiële nood bij het jeugdbudget van
diverse gemeenten. Het laat ook zien dat gemeenten samen met IVH
bereid zijn de investering in het jonge kind te continueren. En dat is
maar goed ook, want de investering in vroege signalering en een
preventieve aanpak laat zien dat hiermee hogere kosten voorkomen
kunnen worden. De keerzijde van de medaille is dat er inmiddels
verscheidene financieringsvormen ten grondslag liggen aan de
bekostiging van een IVH-traject. En dat vergt van het netwerk en de
coördinatie ervan een behoorlijke dosis veerkracht. Eigenlijk kunnen
we constateren dat IVH net als veel kinderen beschikt over de nodige
flexibiliteit en veerkracht en daar zijn we heel trots op!”
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Autisme Netwerk Zuid-Limburg
Na de oprichting in 2017 was 2018 echt het jaar waarin het Autisme
Netwerk Zuid-Limburg zichzelf en daarmee ook autisme duidelijk op
de kaart zette in Zuid-Limburg. Bijvoorbeeld met een goed bezocht
symposium eind juni in het gemeentehuis van Maastricht.
MEE Zuid-Limburg is een van de 33 partners in dit netwerk. Vanuit
MEE is Henrike Rutten de coördinator. Vanaf het begin is ook Niels
Reinders, oprichter en bestuurder van Somnium Begeleiding, bij het
netwerk betrokken. Terugkijkend op 2018 zijn Niels en Henrike het
erover eens dat het symposium het mooiste moment was. Ook over de
kracht van het Autisme Netwerk zijn ze het eens: verbindingen leggen!
Een mooi voorbeeld komt van een ervaringsdeskundige. Ze kwam via
het netwerk binnen bij MEE, maar was daar niet helemaal op haar
plek. Vanuit Somnium belde iemand met MEE en kreeg haar bij toeval
aan de lijn. Een onverwachte match, want bij Somnium paste ze juist
perfect als ervaringsdeskundige. "Dat is echt de kracht van het
netwerk," vertelt Niels. "Verbindingen tot stand brengen. Ik heb veel
gesprekken gevoerd met mogelijke partners, dan weet je goed wie wat
te bieden heeft en waar de toegevoegde waarde zit. We zien nu dat de
partners elkaar versterken. En dat werkt aanstekelijk. In 2018 zijn we
gegroeid van 10 naar 33 partners!"
Henrike Rutten merkt dat als coördinator ook. "Het netwerk is een
voordeur voor iedereen die met autisme te maken heeft. Het is een
netwerk van professionals die expertise uitwisselen, maar die ook
naar elkaar doorverwijzen. Dat maakt ons voor mensen met autisme
tot een voordeur waar je makkelijk aan kunt bellen. Binnen het
netwerk wijzen we mensen de weg en zoeken we samen naar
oplossingen. We versterken elkaar, ieder vanuit de eigen expertise.
Dankzij onze diversiteit hebben we veel te bieden. En dan te bedenken
dat we eigenlijk pas net begonnen zijn."
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Kwaliteit en innovatie
Kwaliteit
MEE Zuid-Limburg voert een kwaliteitsbeleid waarin structureel
aandacht is voor de handhaving van het stabiele kwaliteitsniveau van
de dienstverlening. Nieuwe wet- en regelgeving wordt daarbij
nauwlettend in de gaten gehouden en vertaald naar de beste
toepassing in de praktijk. De cliënttevredenheid wordt continu en
nauwgezet gemonitord.

Cliënttevredenheid Wmo
De tevredenheid van de cliënten die in 2018 door MEE Zuid-Limburg
ondersteund zijn in het kader van de Wmo wordt door de cliënten
gemiddeld beoordeeld met het rapportcijfer 8,4 (in 2017 was dit 8,1).

Tijdens het onderzoek is cliënten gevraagd of de de ondersteuning
door MEE een positieve invloed heeft op de participatie en
zelfredzaamheid van cliënten. Hierop antwoordt respectievelijk 88%
en 79% bevestigend.

Uit het tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd bij de afgesloten
trajecten Integrale Vroeghulp (IVH) blijkt dat de IVH-cliënten de
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genoten dienstverlening gemiddeld beoordelen met het rapportcijfer
8,3 (in 2017 was dit 8,1).

Clienttevredenheid Wlz
De tevredenheid van de cliënten die in 2018 door MEE Zuid-Limburg
ondersteund zijn in het kader van de Wlz wordt door de cliënten
gemiddeld beoordeeld met het rapportcijfer 8.7. In de vorige
peilperiode was dit eveneens 8.7.
Daarbij waren de ervaringen van cliënten:

•
•
•

Consulent is zeer betrokken en luistert goed naar de
daadwerkelijke hulpvraag.
Ik ben zeer tevreden over de snelheid van reageren van de
cliëntondersteuner Wlz op het moment dat het nodig is.
Ben heel erg dankbaar. Maar lopen zoals jullie weten altijd tegen
bureaucratie aan. Gelukkig zijn er mensen zoals MEE er om ons
daarbij te ondersteunen.
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•

•
•
•

•
•
•

Cliëntondersteuning heeft zeer adequaat en doeltreffend
gereageerd. Zonder de hulp van de cliëntondersteuning was het
waarschijnlijk niet gelukt mijn moeder te plaatsen.
Correcte informatie en ondersteuning. Informatie waar we
daadwerkelijk actie op konden ondernemen.
Door de hulp van MEE ben ik lekker gaan zwemmen, waar
anders geen geld voor was.
Er is sprake geweest van een prettige samenwerking. Op het
moment dat er moeilijkheden zijn in je leven is dat erg fijn. Niet
alleen prettig maar ook professioneel.
Plezierige contacten gehad met jullie hulpverleners, bijzonder
daadkrachtig.
Heel professionele medewerkers, veel geduld en veel kennis.
MEE geeft net even dat beetje extra steun en analyseert wat de
beste oplossing is.

Tevredenheid deelnemers
cursussen en training
In 2018 is de tevredenheid onderzocht van deelnemers aan diverse
cursussen en trainingen. De trainingen zijn als volgt beoordeeld:
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•
•
•
•
•
•

•

NAH: Meer inzicht in NAH, vooral bij personen waarbij dit niet
zichtbaar is.
NAH: Gewoon doen die training.
Herkennen LVB: Waardevol voor jezelf en mogelijk voor je
organisatie.
Herkennen LVB: Goede tips gekregen om LVB te herkennen en
ermee om te gaan.
PE ASS: Bedankt voor de hele fijne cursus: veel geleerd.
Brainblocks: De uitwisseling van ervaring, de uitgebreide
toelichting en de duidelijkheid van de uitleg vond ik erg
waardevol.
Goldstein: XX heeft veel geleerd van deze training. We merken
dat thuis heel goed.

ISO-certificering
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Het Keurmerkinstituut heeft als certificerende instelling de kwaliteit
van de dienstverlening van MEE Zuid-Limburg in 2018 in de jaarlijkse
externe toets positief beoordeeld op basis van de ISO 9001:2015norm. Daarmee is MEE Zuid-Limburg voor het 11e jaar een
gecertificeerde organisatie in het sociale domein.
Met het kwaliteitscertificaat toont MEE Zuid-Limburg aan dat zij
beschikt over een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem dat stevig
verankerd is in de organisatie. Thema’s als continu verbeteren en het
toepassen van risico-gebaseerd denken staan bij MEE Zuid-Limburg
hoog in het vaandel.

AVG

In mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
vervangen door de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). MEE Zuid-Limburg heeft er alles aan
gedaan om de uitbreiding van de rechten van de burger inzake hun
persoonsgegevens correct te vertalen naar de werkpraktijk.
Onze privacystatements zijn aangepast, medewerkers zijn
bijgeschoold en bekend met de nieuwe elementen in de
privacywetgeving. Zij zijn zich meer dan ooit bewust van het need-toknow/not nice-to-know-principe als het gaat om vastleggen en delen
van privacygevoelige gegevens. De ontwikkeling van een nieuw
registratiesysteem voor de organisatie is hand in hand gelopen met de
voorschriften vanuit de AVG. Van meet af aan is er aandacht geweest
voor Privacy by design en zijn er in de aanloop naar de livegang
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herhaaldelijk Privacy Impact Assessments uitgevoerd. De organisatie
is overgegaan op de invoering van een verwerkingsregister, sluit waar
nodig met betrokken partijen verwerkersovereenkomsten af en is
alert op het vóórkomen en voorkómen van datalekken.

Klachten

MEE heeft een duidelijke klachtenprocedure voor cliënten en relaties.
Klachten worden geregistreerd en afgehandeld conform deze
procedure. De klachtenprocedure is gepubliceerd op de website van
MEE Zuid-Limburg. Standaard wordt een folder uitgereikt en
toegelicht aan nieuwe cliënten.
In 2018 zijn er in totaal 5 klachten ingediend: 2 uit de gemeente
Heerlen, 1 uit Stein, 1 uit Meerssen en 1 uit Sittard-Geleen. Van 3
klachten is niet duidelijk of ze naar tevredenheid van de cliënt zijn
opgelost. 2 klachten konden niet naar tevredenheid worden opgelost.
Er zijn geen klachten ontvangen van cliënten uit de gemeenten
Valkenburg, Maastricht, Beek, Vaals, Gulpen-Wittem, EijsdenMargraten, Schinnen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld,
Voerendaal, Kerkrade.

Innovatie

Innovatie is door het Management Team erkend als speerpunt. Om
innovatie te stimuleren is o.a. de Kopgroep Innovatie actief. De
Kopgroep Innovatie betrekt andere medewerkers, levert
enthousiasme en ideeën. Innovatie wordt ook vormgegeven middels
de doorvoering van het continu-verbeter-principe. Door consequente
toepassing van de zogenoemde Demingcirkel (P-D-C-A), vinden er
dwars door de organisatie en de beschreven processen continu
incrementele innovaties en verbeteringen plaats.
Aan het woord: Marjo Cox, consulent/cliëntondersteuner
In de Kopgroep Innovatie wordt gebrainstormd, van alles bedacht
vanuit het idee niets is (te) gek. En met enige regelmaat komen er
leuke nieuwe plannen uit. Nieuw qua aanbod of aanpak. Denk aan
Careless Running, Carefull Cooking en de MEE Proeverijen. Sinds enige
tijd hebben we bedacht dat per bijeenkomst een persoon een andere
gastdeelnemer mag uitnodigen, zo blijven we nog meer innovatief. De
bijeenkomsten zijn altijd inspirerend en geven een boost aan energie!
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MEE BeleidBorgen van de MEE(r)waarde
Open en actief
stakeholderbeleid
MEE staat midden in de samenleving, midden in het sociaal domein.
Daar komen we onze cliënten, partners en opdrachtgevers tegen.
Zonder onze opdrachtgevers kunnen wij ons werk niet doen en
kunnen we ook niet van betekenis blijven voor de vele cliënten in
Zuid-Limburg die jaarlijks van onze ondersteuning gebruikmaken. De
stakeholders hebben daarmee een belangrijke rol die ook wordt
gewaardeerd. Met gemeenten, zorgkantoor en cliëntorganisaties zijn
er structurele overleggen over beleid, financiën, kwaliteit en de visie
met betrekking tot cliëntondersteuning. Daarnaast zijn er tal van
incidentele contacten en presentaties met en voor stakeholders.
Dialoogbijeenkomst Raad van Toezicht
Op 10 oktober 2018 heeft de Raad van toezicht 30 wethouders en
gemeenteraadsleden uit 9 gemeenten aan het ontbijt ontvangen. Doel
was om met elkaar in dialoog te gaan over een thema dat cliënten van
MEE raakt. Dit jaar was dat ‘eigen regie en zelfredzaamheid’.
De woorden zijn zeer bekend en veel gebruikt, maar wat verstaan we
er eigenlijk onder? En hebben we dan met elkaar hetzelfde beeld?
Gebruiken we de ‘eigen regie’ als een manier om de zorg te
verminderen of belemmeren we mensen juist om de regie over hun
eigen leven te houden? Veel vragen waar natuurlijk niet meteen een
antwoord op te geven is. Als inspiratie voor een boeiend gesprek met
elkaar, werd door Prof. Dr. Xavier Moonen een zeer interessante lezing
gegeven over het thema. Leerzaam en verhelderend, met ook weer de
nodige nieuwe inzichten. Aan vijf dialoogtafels ontspon zich een
boeiende discussie die aan het einde van de bijeenkomst met moeite
afgerond kon worden. Wij kijken terug op een mooie, inspirerende
bijeenkomst!
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Prof. Dr. Xavier Moonen is bijzonder lector Zuyd Hogeschool, bijzonder
hoogleraar LVB Universiteit van Amsterdam en tevens verbonden aan
Koraal.

Preventieve waarde van
cliëntondersteuning
In 2018 was er in toenemende mate aandacht voor de preventieve
waarde van het voorliggend veld in zijn algemeenheid en
cliëntondersteuning in het bijzonder.
Het kabinet onderschrijft het belang van cliëntondersteuning. In het
regeerakkoord zijn extra middelen hiervoor opgenomen. In 2018 is
met behulp van deze extra middelen onder andere het project
Koplopers Cliëntondersteuning van de VNG, samen met Ieder(in) en de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein, uitgevoerd in 14 gemeenten,
waaronder in de gemeente Maastricht. Doel is onder meer de
bekendheid met, de vindbaarheid van en de kwaliteit van
cliëntondersteuning te bevorderen.
Aan de focusgroepen over de communicatiestrategie onafhankelijke
cliëntondersteuning voor Maastricht-Heuvelland (in het kader van de
Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland) heeft MEE
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een actieve bijdrage geleverd. In Sittard-Geleen hebben we in 2018, in
het kader van Fundamentele Aanpak Sociaal Domein, een actieve
bijdrage geleverd aan de visieontwikkeling en de verbetering van de
samenwerking in het voorliggend veld en de inrichting van de toegang
binnen de gemeente.

Onafhankelijke positionering
van cliëntondersteuning van
belang
In 2018 is in opdracht van de beroepsvereniging van professionele
cliëntondersteuners (BCMB) door het associate lectoraat ‘Informele
netwerken en laatmoderniteit’ van Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
onderzoek gedaan naar de onafhankelijkheid van cliëntondersteuning
onder ruim tweehonderd cliëntondersteuners.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de wettelijk geregelde
onafhankelijkheid van cliëntondersteuning onder druk staat.
Cliëntondersteuners ervaren steeds vaker dat ze ‘niet autonoom’
kunnen werken. Reden voor MEE Zuid-Limburg om onze
onafhankelijke positie binnen gemeenten en opdrachten goed te
blijven borgen.

In toenemende mate aandacht
voor het VN-verdrag handicap

In 2016 trad in Nederland het VN-verdrag handicap in werking. Hierin
staan inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie
centraal. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om
ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking
verbetert. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op
de naleving van het verdrag en de manier waarop het verdrag in de
praktijk wordt gebracht.
Eind 2018 is het eerste evaluatierapport van dit college gepresenteerd.
Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse overheid wel stappen heeft
gezet om een inclusieve maatschappij te bevorderen, maar dat de
aanpassingen te langzaam gaan.
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We merken dat in toenemende mate Zuid-Limburgse gemeenten in
hun nieuwe toekomst- of meerjarenplannen de uitvoer van het VNverdrag handicap expliciet hebben opgenomen. In enkele gemeenten
denken wij vanuit MEE ook mee over het realiseren van een inclusieve
gemeente. Via onze nieuwsbrief brengen we sinds 2018 het VNverdrag handicap onder de aandacht. We leggen uit wat het VNverdrag is en lichten steeds een artikel uit de wet kort toe. Aan de hand
van een voorbeeld uit onze dagelijkse praktijk laten we zien op welke
manier de cliëntondersteuning van MEE Zuid-Limburg ook bijdraagt
aan het uitvoeren van het VN-verdrag.
MEE en het VN-verdrag handicap

MEE en het VN-verdrag
handicap

Alle mensen met een beperking hebben dezelfde rechten en plichten
als mensen zonder beperking. Dat staat in het VN verdrag handicap. In
deze rubriek geven wij van de belangrijkste artikelen uit dit verdrag
een voorbeeld uit het dagelijks leven. Dit doen wij omdat het
belangrijk is dat er nog meer aandacht is voor het VN-verdrag.

Wat is het VN-verdrag?
De overheid, gemeenten, instellingen, organisaties en bedrijven
moeten er voor zorgen dat mensen met een beperking, net als ieder
ander, mee kunnen doen in de samenleving. Mensen met een
beperking hebben recht op mee doen! Het VN-verdrag is een serie
afspraken tussen landen. Het bestaat uit 50 artikelen. Deze artikelen
beschrijven de regels, de rechten en plichten hoe de regering,
gemeente, organisatie, zorgen welzijn de rechten van mensen met een
beperking moeten toepassen. De artikelen gaan over werk, onderwijs,
zelfstandig wonen, toegankelijkheid, vrije tijd, gelijkheid, vrijheid en
recht op leven.
MEE en het VN-verdrag handicap
In de dagelijkse praktijk van MEE zien we hoe mensen met een
beperking met of zonder ondersteuning in staat zijn mee te doen. We
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zien ook hoe belangrijk het is dat er nog meer aandacht is voor het VNverdrag. In deze rubriek willen wij onze praktijk met u delen door
iedere keer één artikel uit het VN-verdrag toe te lichten met een
voorbeeld uit het dagelijks leven. In deze nieuwsbrief leest u meer
over artikel 9 recht op toegankelijkheid.
Recht op toegankelijkheid (artikel 9)
Alle gebouwen, zoals gemeentehuis, winkels, het zwembad en de
school, moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. (De
betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
Uitgelegd door de ervaringsdeskundigen Jeanet Wardenier en Henk
van Dijk.)
VN verdrag in de praktijk
"Ik ga wekelijks graag een frietje eten in de snackbar maar ik zit in een
rolstoel. Echter de snackbar waar ik heen ga is niet
rolstoeltoegankelijk. De eigenaar heeft de zaak pas geleden verbouwd
zonder rekening te houden met mensen met een handicap. Ik vond dit
een schande en des te meer omdat ik er iedere week kom! Ik durfde
het gesprek eigenlijk niet aan te gaan maar samen met mijn begeleider
van MEE heb ik deze stap toch gezet. Ik had zelf al bedacht hoe de
eigenaar de zaak wel rolstoeltoegankelijk kon maken. Ook heb ik hier
met een paar kennissen, die ook in een rolstoel zitten, over gesproken
en zij delen mijn mening. Tijdens het gesprek heb ik aangegeven dat ik
mij gediscrimineerd voel op grond van mijn handicap. De eigenaar
stond open voor advies en vond het prettig dat ik al had meegedacht
over mogelijke oplossingen om de toegankelijkheid te verbeteren. De
eigenaar gaf aan daad bij woord te voegen. Korte tijd later had de
snackbar nog een extra ingang erbij, speciaal voor mensen die
rolstoelgankelijk zijn! Ik was blij en heb mijn blijheid op Facebook
gedeeld zodat iedereen het kon zien en lezen. Deze blijk van
waardering is hierdoor ook zichtbaar geworden voor anderen.
Hierdoor heeft de eigenaar van de snackbar nieuwe klanten erbij
gekregen en ook heeft hij een betere reputatie gekregen. Het steuntje
in de rug van mijn MEE consulent heeft ertoe geleid dat ik het gesprek
ben durven aangaan."
Peter (45 jaar)
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Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid is in de provincie Limburg al flink ingeburgerd.
Positieve Gezondheid benadert gezondheid niet meer als de af- of
aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met
de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en
zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het streven is dus vitale en
gezonde Limburgers die volop meedoen en meetellen.
De missie, visie en werkwijze van MEE sluiten hier naadloos bij aan.
MEE heeft het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in 2018 actief
uitgedragen.
We stellen vast dat de resultaten van onze cliëntondersteuning
bijdragen aan het realiseren van verbetering op de
gezondheidsdimensies die binnen Positieve Gezondheid worden
onderscheiden. Dit gebeurt ook via onze groepsgerichte activiteiten. In
de diverse groepen is er bijvoorbeeld aandacht voor en worden er
resultaten bereikt op het gebied van sociale en communicatieve
vaardigheden, omgaan met geld, fysieke conditie, acceptatie en
zelfmanagement.
Onze consulenten zetten met succes de werkwijze Sociale Netwerk
Versterking (SNV) in. De visie en werkwijze van SNV sluit nauw aan bij
het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. SNV draagt bij aan het
verbeteren van de Positieve Gezondheid door de cliënt en de eigen
regie centraal te stellen. De cliënt en het sociale netwerk worden
geactiveerd om beter om te kunnen gaan met de uitdagingen van het
leven.
In 2018 is binnen MEE een interne denktank Positieve Gezondheid
gestart waarin medewerkers van verschillende disciplines periodiek
de ontwikkelingen van Positieve Gezondheid volgen en vertalen naar
de praktijk van onze cliëntondersteuning.
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Jaarcijfers
MEE Zuid-Limburg heeft 2018 afgesloten met een negatief resultaat van
€ 107.000. Dat is € 176.000 lager dan in 2017. De bedrijfsopbrengsten
zijn € 373.000 hoger dan in 2017. Deze stijging is zichtbaar op alle
onderdelen, met uitzondering van de opbrengsten uit de Jeugdwet. De
operationele kosten zijn, mede als gevolg van de implementatie van een
nieuw registratiesysteem, meer dan evenredig gestegen met € 542.000.
Het eigen vermogen van de organisatie is gedaald van € 1,8 miljoen naar
€ 1,7 miljoen.
Het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten bedraagt
31,1%. Dit ligt boven het sectorgemiddelde (Gehandicaptenzorg) in
2017 van 30,0%. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal
vermogen) is ten opzichte van 2017 gedaald van 48,0% naar 46,6%; ook
dit ligt boven het sectorgemiddelde in 2017 van 44,2%.
Eind 2018 is € 125.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve
vervanging registratiesysteem. Tevens is € 31.000 toegevoegd aan de
bestemmingsreserve transitiekosten om de deels verdwenen
flexibiliteit van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te compenseren. Ter
dekking van het resterende tekort is € 13.000 onttrokken aan de
algemene reserve.

Balans per 31 december 2018 (x
€ 1.000)
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Exploitatierekening 2018 (x €
1.000)
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MEE Cliëntondersteuning Wmo
Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en
kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden en richt zich op het
versterken van de zelfredzaamheid en participatie. MEE werkt en
handelt vanuit een visie op cliëntondersteuning. Op grond hiervan
baseert onze dienstverlening zich op een aantal kenmerken zoals:
•
•
•
•
•

onafhankelijk
stelseloverstijgend
integraal
deskundig
preventief

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 terecht bij MEE. In 2018
ondersteunden we cliënten van alle leeftijden, uit alle gemeenten in
Zuid-Limburg.

In cijfers
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In toenemende mate is de beperking onbekend, nog niet bepaald of is er
sprake van geen beperking. De meest voorkomende beperkingen zijn:

Wat levert de
cliëntondersteuning van MEE
op?
Van de afgesloten trajecten activerende en positeversterkende
cliëntondersteuning registreren we de behaalde resultaten. We gaan
hierbij uit van de domeinen van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM). In
2018 zijn er bij 1130 cliënten in totaal 3890 resultaten gescoord.
Gemiddeld worden ruim 3 resultaten per cliënt behaald.
Bij 33% van de cliënten is door de voorliggende inzet van de
activerende en positieversterkende cliëntondersteuning van MEE
zwaardere zorg deels of geheel voorkomen.
Aantal
resultaten
activerende
en
positieversterkende
cliëntondersteuning in 2018 per leefgebied van de ZelfredzaamheidMatrix (ZRM):
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Integrale Vroeghulp (IVH)
In 2018 waren er in totaal 416 ondersteuningstrajecten IVH en 364
incidentele contacten IVH. Incidentele contacten betreft vragen van
ouders en professionals/verwijzers.
Het jaarbericht 2018 van Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg is online
te raadplegen.
Ondersteuningstrajecten Integrale Vroeghulp per gemeente
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Groepsgerichte activiteiten en
informatiebijeenkomsten
MEE ondersteunt mensen zoveel mogelijk in groepsverband. Dat doen
we via groepsgerichte activiteiten en informatiebijeenkomsten. Hieraan
namen in 2018 ruim 350 cliënten met een beperking en hun
betrokkenen
uit
Zuid-Limburg
deel.
Een
greep
uit
onze
informatiebijeenkomsten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

groepsgerichte

activiteiten

en

Rouwverwerking voor mensen met een licht verstandelijke
beperking
Trainingen sociale vaardigheden (Goldstein)
Budgetteringsgroepen
Informatiebijeenkomsten in het kader van de Wet Langdurige
Zorg
Informatie avonden in het kader van PGB verzorgd in
samenwerking met Per Saldo
Iedereen stemt mee: Informatiebijeenkomsten in het kader van
Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Maandelijkse informatiebijeenkomsten over autisme met behulp
van methode “Brain Blocks”
Vrienden maken, vrienden houden
Diverse informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers rondom
netwerkversterking, herkennen en omgaan met LVB en autisme
Psycho-educatie module voor mensen met autisme en leden van
hun netwerk in samenwerking met Zuyderland GGz
Maandelijkse inloopochtenden voor verwanten van mensen met
autisme
Lotgenotengroepen autisme
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MEE Cliëntondersteuning Wlz
In 2018 heeft MEE Zuid-Limburg onafhankelijke
cliëntondersteuning geboden aan 845 mensen - van alle leeftijden - in
het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). MEE biedt Wlz-cliënten
informatie en advies, ondersteuning bij het opstellen, evalueren en
bijstellen van hun persoonlijk plan en zorgplan.

In cijfers

Experiment Persoonsvolgende
Zorg
In 2017 en 2018 heeft MEE Zuid-Limburg een belangrijke rol gespeeld
in het experiment Persoonsvolgende Zorg. Het tweejarige experiment
richtte zich op de groep mensen die zijn aangewezen op verpleging en
verzorging op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het is een
samenwerking tussen zorgorganisaties, zorgkantoor CZ en
cliëntorganisaties. Het experiment beoogt de mogelijkheden van
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cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en
manier van leven past, te vergroten. In de loop van dit experiment, is er
intensiever ingezet op de verwijzing naar onafhankelijke
cliëntondersteuning, door MEE en Zorgbelang, voorafgaand aan een
eventuele opname. Onafhankelijke cliëntondersteuners mochten
ouderen die nog geen Wlz indicatie hadden, in de maanden
voorafgaande aan de aanvraag van een Wlz indicatie, ondersteunen in
dit proces.
Aan het woord: minister Hugo de Jonge tijdens zijn werkbezoek op 138-2018
“Wat mij vandaag opviel, is dat alle zorgaanbieders samen één
compleet zorgpalet voor heel Zuid-Limburg proberen aan te bieden.
Dat is iets anders dan allemaal je eigen winkeltje overeind houden. Ik
proef hier de oprechte wens om echte persoonsgerichte zorg aan te
bieden. Daar heb je volgens mij geen nieuwe wetten voor nodig.
Wetten leveren geen zorg. Dat doen mensen. De hervorming van de
zorg zit dus veel meer in de zorgmedewerkers zelf, die oog hebben
voor wat hun cliënt nodig heeft. En die daar een oplossing voor zoeken
over de grenzen van hun eigen organisatie heen.”
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MEE Academie
MEE wil meedoen mogelijk
maken
Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet
binnen zijn of haar mogelijkheden. De MEE Academie richt zich op het
versterken van organisaties en professionals die in hun werk te maken
krijgen met mensen met een beperking. Het is namelijk niet altijd
eenvoudig om iemand met een beperking te herkennen en passende
ondersteuning te kunnen bieden. In dit kader hebben we trainingen
ontwikkeld waarin aandacht is voor het herkennen en omgaan met
mensen met een licht verstandelijke beperking, een autisme spectrum
stoornis en niet aangeboren hersenletsel. In deze trainingen komen
theoretische aspecten aan de orde maar vooral ook het handelen. Er
worden praktische handvatten aangereikt voor het omgaan met de
specifieke doelgroepen. De trainingen worden gegeven door ervaren
consulenten en worden steeds op maat gemaakt. Al onze trainingen
zijn geaccrediteerd bij het Registerplein voor diverse beroepsgroepen
in het sociale domein en bij SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals.
In 2018 heeft MEE Zuid-Limburg vanuit de MEE Academie:
•

•
•

medewerkers van de gemeente Stein en gemeente Vaals
getraind in het herkennen en omgaan met mensen met een
beperking. Ook een aantal professionele bewindvoerders
hebben deze training gevolgd.
een in company training verzorgd voor de Kredietbank waaraan
zo’n 25 medewerkers hebben deelgenomen.
ambulant begeleiders en trajectbegeleiders van SJSJ een 4
daagse training Sociale Netwerkversterking gegeven. Deze
training is verzorgd door onze gecertificeerde trainers Sociale
netwerkversterking.
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Enkele quotes uit de training zijn:
"Een zinvolle training", "interactief", "praktijkvoorbeelden werken
verhelderend", "veel kennis opgedaan en vaardigheden geleerd voor
toepassing in het dagelijks werk", "DOEN!".

LVB en NAH in beeld
Vanaf april 2018 heeft MEE Zuid-Limburg, in het kader van het
actieprogramma Verwarde personen van ZonMw, een subsidie gegund
gekregen voor ons project: LVB (licht verstandelijke beperking) en
NAH (niet aangeboren hersenletsel) in beeld. De doelstelling van dit
project is het bereiken en bijscholen van professionals in de regio
Parkstad in het herkennen van en omgaan met mensen met een licht
verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Hiervoor
hebben wij een tweetal trainingen ontwikkeld om op praktische wijze
onze kennis te delen. Bij de trainingen wordt ook gebruik gemaakt van
de inzet van ervaringsdeskundigen die hun persoonlijke verhaal delen.
Een zeer bijzondere aanvulling die als zeer waardevol wordt
beoordeeld.
In 2018 hebben wij ruim 75 professionals mogen trainen. Naast dit
concrete aanbod, bieden wij alle deelnemers ook de mogelijkheid om
gebruik te maken van de expertise van ons servicepunt en onze
gedragsdeskundigen. Het servicepunt krijgt met name vragen over de
sociale kaart rondom de doelgroep. De gedragsdeskundigen worden
benaderd om op casusniveau mee te kijken naar de mogelijkheden.
LVB en NAH in beeld loopt nog door tot april 2020.

Ervaringsdeskundigheid
In 2017 hebben 5 ervaringsdeskundigen de training
ervaringsdeskundigheid gevolgd en afgerond. In 2018 zijn deze
ervaringsdeskundigen ingezet, met name voor trainingen en
presentaties. In samenwerking met onze cliëntondersteuners is in
2018 ook een begin gemaakt met het inzetten van onze
ervaringsdeskundigen in de individuele cliëntondersteuning.
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Aan het woord: Inge Dirix, consulent/cliëntondersteuner en
kwartiermaker ervaringsdeskundigheid
“De inzet van ervaringsdeskundigen tijdens de trainingen werkt heel
inspirerend voor alle betrokkenen. Het verhaal van de
ervaringsdeskundige wordt door de deelnemers van de trainingen na
een stuk theorie als erg verhelderend ervaren. De
ervaringsdeskundigen vinden hun bijdrage waardevol en ze genieten
van de reacties van de deelnemers van de trainingen. Ze kunnen iets
betekenen voor anderen. Het levert een positieve bijdrage aan hun
eigen ontwikkeling. Ze krijgen steeds meer vertrouwen in hun eigen
kunnen.”
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MEE Participatieprojecten
MEE bouwt samen met partners op volle kracht aan een
participatiemaatschappij. Dit is niet moeilijk, maar kost wel moeite. In
onze samenleving hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
extra ondersteuning nodig. Daarom zet MEE Participatieprojecten op.
Participatieprojecten zijn projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan
meedoen in de samenleving. MEE Zuid-Limburg realiseert deze
projecten in samenwerking met partners uit zowel het private als
publieke domein. We zetten de projecten op landelijk, regionaal of
lokaal
niveau
in.
De participatieprojecten zijn er ter preventie van hulpvragen – en
daarmee gepaard gaande kosten – op allerlei leefgebieden, zoals werk,
wonen, geld en wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld problemen op
de werkvloer voorkomen, financiële bewustwording bevorderen,
zelfstandigheid in het vervoer realiseren, leren omgaan met anderen,
anderen leren omgaan met de beperking, en nog veel meer.

Participatieprojecten in beeld
https://youtu.be/x6KhlCnKMAI

Jobcoaching en werkfit-trajecten
voor cliënten van UWV
In 2018 heeft MEE een erkenning gekregen voor het leveren van
jobcoaching voor cliënten van UWV. Voor UWV kunnen wij daarnaast
zogenoemde werkfit-trajecten uitvoeren. Deze trajecten voeren wij ook
uit voor een aantal gemeenten in de regio Zuid-Limburg.
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Toekomstcoach
Een nieuwe dienstverlening van MEE is onze toekomstcoach. In 2018
zijn wij het project 'Kwetsbare jongeren op weg naar werk' gestart; we
begeleiden 25 kwetsbare jongeren woonachtig in Zuid-Limburg. Doel is
begeleiding op weg naar werk en de jongeren zo optimaal mogelijk,
naar
vermogen,
te
laten
participeren.
De toekomstcoach is een ervaren cliëntondersteuner die met de
jongeren werkt aan een toekomstplan, een doelgericht plan dat in kleine
stapjes leidt naar haalbare doelen. Zodra de jongere klaar is om aan het
werk te gaan, wordt samen een werkplek gezocht. Inzet is een
duurzame arbeidsrelatie tussen werkgevers en de kwetsbare jongeren.
Dit doen wij door op de werkvloer collega’s te trainen die kunnen
fungeren als buddy voor de jongeren.

Smart met Geld
Het participatieproject Smart met Geld is gericht op het versterken van
de financiële bewustwording en weerbaarheid van kwetsbare jongeren
van 13 tot 18 jaar in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
De jongeren op het VSO zijn kwetsbare jongeren met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking, en/of gedrag- en GGZ-problematiek. Deze
jongeren krijgen door het programma meer inzicht in de rol van geld in
hun leven en de wijze waarop schulden worden voorkomen. Door deze
jongeren financieel bewuster te maken, vergroten we de kans dat ze op
volwassen leeftijd beter kunnen meedraaien in de maatschappij. We
beogen zo dat deze jongeren in mindere mate een beroep hoeven te
doen op zwaardere vormen van zorg. Voor ouders zijn er
informatieboekjes beschikbaar over financiële opvoeding en over de
wijzigingen als hun kind 18 wordt; deze zijn helpend bij het begeleiden
van hun kinderen in het omgaan met geld.
In 2018 hebben twee trainers van MEE 4 groepen getraind: 2 groepen
van VSO de Parkschool in Sittard en 2 groepen van VSO de Pyler in
Heerlen.
Vanuit het project is eveneens geïnvesteerd in onderlinge
samenwerking tussen betrokken lokale partners. Hierbij hebben we
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samengewerkt met partners zoals Kredietbank Limburg, PIW,
Werkplaats Financiën, schuldhulpmaatje, Alcander.
Smart met Geld is in 2018 mede mogelijk gemaakt door financiering van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Rabobank
Foundation, gemeente Sittard, gemeente Heerlen, de Parkschool en de
Pyler.

Omgaan en herkennen van
gedetineerden met een LVB
Vermoedelijk heeft 30% van alle gedetineerden een lichtverstandelijke
beperking (LVB). Deze groep is vaak erg beïnvloedbaar en daardoor is
het recidivegevaar groot. P.I. Sittard en P.I. Roermond hebben besloten
om hierop te anticiperen door in te zetten op het omgaan en herkennen
van gedetineerden met een LVB. MEE Midden-Noord Limburg verricht
haar werkzaamheden binnen P.I. Roermond en MEE Zuid-Limburg in de
P.I. Sittard.
Binnen dit project richt ik mij met name op de nieuwe instroom

Samenwerken bij de toeleiding
van ex-gedetineerden naar
betaald werk

In dit landelijk pilotproject van Justitie werken S-BB en MEE ZuidLimburg, MEE Midden-Noord Limburg, MEE Gelderse Poort, MEE Plus
Drechtsteden en MEE Drenthe samen. Iedere MEE organisatie is
gekoppeld aan een P.I. verspreid door het land. MEE Zuid-Limburg is
gekoppeld aan de P.I. Sittard. Doel van het project is om het recidive
gevaar na detentie terug te dringen, doordat de gedetineerde meteen
een nuttige, passende en betaalde daginvulling heeft. P.I. Sittard bleek
het meest succesvol in deze pilot, waardoor is besloten het traject voort
te zetten tot 1 juli 2019. Inmiddels hebben 7 gedetineerden blijvend
werk gevonden. 9 Gedetineerden zijn afgehaakt, doordat ze
bijvoorbeeld in behandeling moesten na detentie, ze zelf werk hadden
gevonden, ze niet gemotiveerd bleken te zijn, enzovoort.
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Vooruitblik op 2019
2019 is alweer het vijfde jaar na de decentralisatie. De afgelopen vijf
jaar hebben wij in het nieuwe speelveld op inhoud en bedrijfsvoering
in overleg met gemeenten en zorgkantoor een aantal werkwijzen
ontwikkeld.
In 2019 stellen we onszelf nadrukkelijk de vraag of verdere
optimalisering mogelijk is. Ook gaan we, mede op basis van een aantal
landelijke rapporten en de lokale ontwikkelingen, kritisch kijken naar
de inhoud van onze dienstverlening. Hierbij stellen we ons de vraag
hoe we ook de komende vijf jaar onze dienstverlening weer verder
kunnen verbeteren en vernieuwen.
Daarnaast gelden de volgende speerpunten:
•
•
•
•

meer inzet van onze getrainde ervaringsdeskundigen,
uitbreiding van onze participatieprojecten met name op het
gebied van arbeid,
versterking van de kennisontwikkeling en kennisdeling vanuit
de MEE Academie,
doorontwikkeling samenwerking met (informele)
zorgnetwerken.

Binnen onze organisatie gaat onze specifieke aandacht uit naar:
•

•

het borgen en goed verankeren van de kennis en deskundigheid
van onze cliëntondersteuners in het kader van de SKJ-registratie
o.a. door het realiseren van een Professioneel Statuut,
implementatie van een nieuw bedrijfsinformatiesysteem.

k ben met diverse disciplines in P.I. Sittard samen gaan zitten, om te
van Bewaring. Gedetineerden verblijven hier in afwachting van hun
uitspraak van de rechter. Wanneer een nieuwe gedetineerde het Huis
van Bewaring binnen treedt, zal een penitentiair inrichtingswerker
van de afdeling binnen 2 weken een SCIL test bij hem afnemen. Een
SCIL test is een screeningsinstrument om aan de hand van een
vragenlijst vast te stellen of iemand vermoedelijk LVB heeft. Ik

50

Contact
MEE Zuid-Limburg
Frankenlaan 7
6419 BT Heerlen
T: 088 010 22 22
E: info@meezuidlimburg.nl
W: www.meezuidlimburg.nl
Colofon
Tekstredactie: MEE Zuid-Limburg
Design, techniek en eindredactie: Mediamens BV
Vragen of opmerkingen over dit jaarbericht? Mail ons

51

