MEE in vogelvlucht

??

Wij gaan uit van de gedachte dat iedereen in principe in staat
is om zelf ideeën en oplossingen aan te dragen voor problemen.
Samen bouwen we aan een samenleving plus. Waar mensen
meedoen. Dit is een kleine greep uit onze dienstverlening.
We komen graag langs om u meer te vertellen.

Hoe we dat doen?

Cliëntondersteuning

IN DE GEMEENTEN

VOOR DE WLZ

WERKWIJZE:

VOOR:

Gekanteld &
integraal

In het sociaal
wijk-, jeugd-,
gebiedsteam
of erbuiten

onafhankelijk

Eigen
regie
en kracht

8,5

94%
van de cliënten
geeft aan dat de
MEE-consulent zijn
vragen en problemen
serieus neemt

86%
van de cliënten
zegt op eigen kracht
weer redelijk tot
zeer goed verder
te kunnen

Onze professional
krijgt een 8,5
van de cliënt

5.355
36
423
127

cliënten ondersteund bij:

˚ Het afstemmen tussen zorg vanuit de Wlz en Wmo

8,3

kinderen en
ouders via
Integrale Vroeghulp

Cliënten
waarderen ons
met een 8,3

consulenten in
44 sociale teams/
jeugdteams

Innovatie, advies en projectontwikkeling

WERK

LEVEN, WONEN
& WELZIJN
Hoogopgeleid
talent met autisme
zit nog te vaak op de bank.

AutiMatch brengt hen in contact met werkgevers.
spreekuren bij sociale werkplaatsen
waar werknemers laagdrempelig met
hun vragen en problemen bijvoorbeeld
rondom financiën, sociale contacten
en eenzaamheid terecht kunnen.

10

449

˚ Hoe en waar wil ik mijn langdurige zorg regelen
˚ Het opstellen, evalueren, bijstellen van hun zorgplan

gemeenten

Participatie

3

cliënten
geregistreerd
bij MEE

moeders zetten nieuwe
activiteiten op in het
Dordtse Lijnbaangebied,
om de negatieve spiraal
in de wijk te
doorbreken.

14

4

cursussen
De Zorg de Baas
gaven mantelzorgers
meer lucht
Buurtwerk vergroot
zelfredzaamheid &
participatie van kwetsbare
bewoners en inzet van
daadkrachtige bewoners

De druk op mantelzorgers
neemt toe: bewustwording
is belangrijk voor
mantelzorgers en
professionals in
nulde- en eerstelijn.

Vrijwilligers zijn
getraind om vanuit
Sociale Netwerk
Versterking
mensen te
versterken.

gemeenten zetten
onze kennis in op
visie-/ beleids-/
projectontwikkeling.
Bijvoorbeeld als
programmamanager

Speciaal vervoer
is geen inclusie.
We leren mensen
zelfstandig(er) te
reizen met MEE
op weg. Dit werkt
én bespaart.
Met 2 gemeenten
kijken we naar het
leerlingenvervoer.

Met de BeterApp
geven we cliënten
inzage in hun
dossier en laten
consulenten hun
vorderingen zien

De Jeugdcloud
Appstore checkt
apps voor jeugd(hulp)
op bruikbaarheid
en veiligheid.
MEE is partner.

Training & ontwikkeling
KWALITEITSONTWIKKELING
Samen met 8 andere MEEorganisaties vormen we de
Kennisalliantie Sociale
Netwerk Versterking om deze
manier van werken breed te
verspreiden en kennis te delen.

Met 34 trainingen en
bijeenkomsten georganiseerd
door de interne I-academie
bleef de kennis van onze
medewerkers up-to-date en
werden ze geïnspireerd.

30 groepen waaronder
sociale teams, woningbouwcorporaties (420 deelnemers)
zijn door ons opleidingsinstituut MEEK2 getraind in
Sociale Netwerk Versterking.

Onze MEEK2-teamcoaches en
-adviseurs ondersteunen bij
de borging van het werken
vanuit Sociale Netwerk
Versterking binnen het team
en/of de organisatie.

Jaarbericht 2015

Meedoen mogelijk
maken in 2015,
weten hoe dat is
gegaan?
lees snel verder!

Over MEE
Van adviezen, kleine tips tot
daadwerkelijke ondersteuning.
Voor elke vraag die bijdraagt aan
meedoen staan wij open. We
denken altijd mee naar een
oplossing.
We zijn er voor kwetsbare burgers
en hebben specifieke kennis van
mensen met een beperking.
Onze Servicebureaus zijn
bereikbaar voor elke vraag
258 medewerkers
Exploitatie € 16.953.576

meedoen mogelijk maken
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Langesteijn 100
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