
Outcome van MEE diensten en producten 
om de maatschappelijke meerwaarde aan 
te tonen 



Onderzoeksproces 
 

 Aanleiding 

 

 Tijdsduur / omvang  

 

 Projectgroep 

  
 



Definities  Afbakening  Keuzes  



 

 

 

Veldonderzoek                                 
 

 Pilot kostenbesparing 

 

 Indicatoren onderzoek MEE landelijk 

 

 Indicatoren onderzoek cliënten panels 

 



 

 

 
Pilot kostenbesparing 

 
 Eerder onderzoek 2015 met de vraag of de  MEE werkwijze 

kostenbesparend is voor de maatschappij.  

 

 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) de meest 
passende methode  

 

 Doelgerichte steekproef QuickScan.  

 

 Resultaat: elke euro die aan MEE besteed is, heeft € 75,53 

opgeleverd.  

 



 Bij de aanmelding van een nieuwe cliënt vindt er 
een 0-meting plaats  (Servicebureau). Op basis van 
de start situatie van de cliënt wordt er een 
inschatting gemaakt wat er aan zorg ingezet zou 
worden als de vraag zonder MEE interventie 
opgelost zou moeten worden.  

 

 Aan het einde van het traject vult de consulent het 
daadwerkelijke eindresultaat in. Het verschil in 
kosten tussen de begin en eindsituatie, min de 
kosten van de consulent brengt de financiële kant 
van de inzet van de MEE consulent in beeld. 

 



Resultaat 
NR 0 Meting  Kosten MEE  Eind meting  Besparing of kosten  

1 € 32.613,00  €    487,50  € 32.613,00  €      487,50- 

2 € 17.784,00  € 1.143,75 €   7.904,00 €   8.736,25  

3 € 15.808,00  € 1.593,75  €   3.952,00  € 10.262,25  

4 € 32.613,00  € 2.643,75  €   7.904,00 € 22.065,25  

5 € 19.760,00  € 1.425,00 €   3.952,00  € 14.383,00  

6 € 32.613,00  €    825,00  € 32.613,00  €      825,00- 

7 € 11.856,00  €    712,50  €   3.952,00  €   7.191,50  

8 € 39.520,00  €    300,00  € 15.808,00  € 23.412,00  

9 € 86.736,00  € 1.162,50  € 64.064,00  € 21.509,50  

10 € 32.613,00  €    337,50  € 32.613,00  €      337,50- 

11 € 32.613,00  €    375,00  € 32.613,00  €      375,00- 

12 € 32.613,00  €    562,50  € 32.613,00  €      562,50- 

13 € 32.613,00  €    600,00  € 56.160,00  € 24.147,00- 

14 € 32.613,00  € 1.406,25  € 19.760,00  € 11.446,75  

15 €   3.763,00 € 1.706,25  € 47.424,00 € 45.367,25- 

16 € 32.613,00  €    656,25  € 42.120,00 € 10.163,25- 

17 € 32.613,00  €    450,00  € 19.760,00  € 12.403,00  

€ 49.144,50  Totaal 

Totale MEE inzet is 218,5 uur  

Uitkomst is € 224,90 per uur voor de maatschappij  



Haken en ogen 
 

 Inschatting complex 

 

 Standaardiseren nog 

niet mogelijk 

 

 Geen objectief beeld  



 

 
Indicatoren onderzoek MEE landelijk 

 
 Bij zelfredzaamheid wordt regie hebben in eigen 

leven als meest passend aangegeven.  

 

 Bij participatie meedoen in de maatschappij.  

 

 Bij inclusie wordt volwaardig kunnen meedoen 
in de maatschappij aangegeven als meest 

passende indicator.  

 



Indicatoren onderzoek cliëntenpanels 

 
 Twee Panels : Gorinchem en Spijkenisse 

 

 Antwoorden van panels komen overeen 

 

 Vinden dezelfde indicatoren het meest passend 

 

 Snappen dat er gemeten moet worden  

 

 Zijn van mening dat cliënten zelf (of met behulp van 
anderen) aan kunnen geven in welke mate ze 
participeren / zelfredzaam zijn.  



Meetinstrumenten  

 Honderden meetinstrumenten beschikbaar 

 Uit verschillende onderzoeken komt “Impact op 

Participatie en Autonomie” (IPA) als meest 
geschikte instrument naar voren. Instrument 

meet belemmeringen in participatie en 

autonomie vanuit het perspectief van cliënten.   

 Meest gebruikte instrument is de 

Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)  



Overdenking  
 

 Deze meetinstrumenten zijn niet bedoeld als 
verantwoordingsinstrumenten die 
managementinformatie opleveren. Ze zijn bedoeld 
om in beeld te brengen wat de huidige situatie is, 
om de juiste zorg in te zetten en de situatie aan het 
einde van het traject te toetsen of de ingezette zorg 
bijgedragen heeft  

 

 

Zijn ze dan wel passend bij het voorveld en dragen ze 
bij aan de transformatie?  

 



Ontstaan 
Meedoen index  

Opvallend is dat 

de indicatoren 

voor participatie 

en inclusie beide 

meedoen zijn.  



Meedoen index  
 Meedoen is actueel gezien het VN-verdrag voor de 

rechten van mensen met een beperking op 14 juli in 

Nederland echt van kracht geworden. 

 

 Meet de mate van meedoen in de maatschappij 

vanuit het perspectief van de cliënt. 

 

 Simpel voor cliënt en professional 

 

 Meerdere toepassingsmogelijkheden 

 

 



http://meedoenindexdemo.staging.wem.io 

 

 

 In welke mate vindt u dat u mee kunt doen in 
de samenleving? 
(denk bij meedoen in de samenleving aan wonen, werken, 

toegankelijkheid, vrije tijd, sport, sociale contacten, 
vrijwilligerswerk, etc.) 
 

 

 Bent u tevreden met uw mate van meedoen? 



Wat doen we er mee? 
 

 Vanaf 2017 is de Meedoen index in het bedrijfsinformatie 
systeem van de MEE Plus Groep ingeregeld.  

 

 Gemeente Zwartewaterland is de eerste gemeente die 
gaat meten met de Meedoen index( MEE Samen). 

 

 MEE Samen gaat de Meedoen index zelf inzetten voor 
de andere 30 gemeenten binnen het werkgebied. 

 

 Met elkaar doorontwikkelen?  


