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1.

Bestuursverslag

1.1

Voorwoord

Het sociaal domein is nog steeds volop in beweging, zo hebben we in 2019 ervaren. Het oude wordt vervangen
door het nieuwe zonder dat altijd duidelijk is wat het nieuwe precies is. Gemeenten en maatschappelijke
organisaties zijn samen op zoek naar manieren om antwoorden te vinden op de vraagstukken die op hen
afkomen.
Voor kwetsbare mensen is het doel van veranderingen dat, die persoon zoveel mogelijk de kans krijgt het
leven te leven dat hij of zij wenst. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een inclusieve
samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op
hun beperking. Een samenleving waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan
leiden. Om dit te realiseren is het van belang dat mensen met een beperking ondersteund worden door
professionals met expertise op het gebied van hun beperking. Daarom was - en is - het voor ons van belang
dat we lokaal goed verankerd zijn. En dat er wordt gewerkt vanuit onze kernwaarden en expertise:
onafhankelijk, laagdrempelig, gericht op het versterken van de eigen kracht en het eigen netwerk, levensbreed
en levenslang en met kennis van beperkingen op verschillende levensgebieden en bijhorende juridische
regelingen.
Afgelopen jaar hebben wij onze specifieke kennis van beperkingen op diverse manieren ingezet in de
gemeenten in ons werkgebied. Door medewerkers en management is hard en met veel passie gewerkt om
mensen met beperkingen en de wijken en buurten te ondersteunen, hun netwerk te versterken en mee te laten
doen. Mooie resultaten zijn bereikt. Dit door het leveren van inzet van diensten in de sociale wijk- en
jeugdteams, het specialistisch schoolmaatschappelijk werk, buurtwerk en stedelijk welzijnswerk, mantelzorg
en specifieke MEE-diensten zoals diagnostiek en Integrale Vroeghulp.
In 2018 hebben we in het kader van onze partnerstrategie onder meer onderzocht op welke manier de
samenwerking met Vivenz en Stichting Jeugdteams kon worden geïntensiveerd. Begin 2019 hebben we als
vervolg hierop de samenvoeging met Vivenz onderzocht. De uitkomst was dat Vivenz en wij veel meerwaarde
zien in een samenvoeging. Hiermee anticiperen we op vragen van gemeenten, kunnen we betere diensten en
ondersteuning leveren en worden we minder kwetsbaar. De beoogde fusiedatum was 1 januari 2020. Onder
leiding van een extern adviseur en een interne programmamanager is er hard gewerkt om de fusie tot stand
te brengen. Door de inzet van velen is dit gelukt. De opgave om dit te realiseren was zwaar. Naast de
verbouwing was onze winkel ook gewoon open. Het was daarbij continu de balans zoeken tussen de
noodzakelijke acties voor de samenvoeging en het blijven leveren van inzet voor de onder-steuning van
cliënten en de ontwikkelingen bij opdrachtgevers.
In financieel opzicht was 2019 opnieuw een zwaar jaar. Vanaf 2018 loopt het programma MEE Financieel
Gezond. Dit programma heeft substantiële besparingen opgeleverd. Desondanks was dit niet genoeg om in
2019 een goed financieel resultaat te realiseren. Het resultaat werd daarbij beïnvloed door een aantal
(eenmalige) posten. Ook wees de Raad van State de aanspraak op nadeelcompensatie in het kader van de
overgang naar de WMO af, wat resulteerde in de afwaardering van een vordering van 1,170 mln. euro. Tot
slot merken wij de impact van aan de ene kant forse loon- en prijsstijgingen. Aan de andere kant indexeren
gemeenten de laatste jaren subsidies niet (volledig) op basis van de werkelijke loon- en prijsstijging of
verwachten zij een lagere integrale kostprijs.
In 2020 wordt vanuit de nieuwe organisatie MEE-Vivenz verder gewerkt aan een duurzaam gezond financieel
perspectief. In 2020 nemen wij de benodigde maatregelen en bespreken deze met onze opdrachtgevers.
Daarmee wordt een goede basis gelegd om de komende jaren waarde te blijven creëren voor inwoners in de
gemeente in ons werkgebied.
Michiel van der Vlies
Bestuurder
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1.2

Profiel van de organisatie
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Structuur van het concern
Per ultimo december 2018 is MEE Plus Ondersteuning en Beheer gefuseerd met MEE Plus en MEE Drechtsteden, waarna deze onder de nieuwe Stichting MEE Plus is voortgezet. Deze stichting was tot 31 december
2019 statutair gevestigd aan de Langesteijn 100, 3342 LG te Hendrik Ido Ambacht. Per 1 januari 2020 is de
Stichting MEE Plus gefuseerd met Vivenz. De gefuseerde organisatie is per 1 januari 2020 verder gegaan als
de Stichting MEE Vivenz. De Stichting MEE Vivenz is per 1 januari 2020 statutair gevestigd aan de Binnen
Kalkhaven 37 – 39, 3311 JC te Dordrecht.
De voorgeschiedenis is beschreven in de eerdere bestuur verslagen van voorgaande jaren. Stichting MEE
Plus bezit sinds 7 juni 2016 100% van de aandelen van MEEK2. MEEK2 legt zich toe op de training en
bijscholing van sociale professionals en alle trainingsactiviteiten van MEE zijn overgegaan naar deze nieuwe
onderneming, die landelijk zal opereren.
Kernactiviteiten
MEE Plus ‘maakt meedoen mogelijk’ en ondersteunt burgers met een beperking in en vanuit hun leefsituatie
bij de versterking van hun zelfredzaamheid en de vergroting van participatie. MEE ondersteunt vanuit deze
nichepositionering op een onafhankelijke wijze mensen met een sociale, verstandelijke en/of fysieke
beperking die verminderd zelfredzaam zijn en daarmee in veel opzichten een kwetsbare positie in de
samenleving hebben. Ofwel: ‘mensen met een te grote afstand tot alles’, zoals de 1,4 miljoen mensen met
een lichte verstandelijke beperking (dit is 8,3% van de totale Nederlandse bevolking). Daarnaast levert MEE
collectieve en wijk gebonden diensten gericht op participatie, activering inwoners in wijken en buurten.
De Wmo, met ingang van 2015 ons voornaamste wettelijke kader voor opdrachten, legt o.a. de nadruk op de
ondersteuning van kwetsbare mensen waaronder mensen met een (licht) verstandelijke beperking,
psychische problematiek en kwetsbare ouderen die dementeren en vereenzamen. MEE Plus ondersteunt
specifiek mensen met een beperking op alle levensgebieden vanuit een breed dienstverleningspakket.
De buurt- en wijkteams waarin consulenten van MEE in ons hele werkgebied participeren en hun MEEexpertise inbrengen, krijgen hierdoor steeds meer een ‘inclusief’ karakter. Binnen dit Wmo-kader met het
bewerkstelligen van inclusie als hoofddoel van ons vak, werken wij vanuit de overtuiging en de expertise die
als volgt wordt verwoord:






elke kwetsbare burger is uniek, wil als volwaardig geaccepteerd worden en de eigen talenten
ontwikkelen en tot gelding laten komen;
die burger wordt ondersteund vanuit zijn persoonlijke leefsituatie om de sociaaleconomische
zelfstandigheid te verbeteren en ook sociaal zelfredzaam te zijn;
de burger behoudt zelf de regie en MEE ondersteunt haar cliënten waar nodig op het meer benutten
van het eigen sociale netwerk en de eigen talenten;
de relatie tussen die kwetsbare burgers en MEE is wederkerig en gelijkwaardig; men leert van elkaar,
MEE staat naast haar cliënten en levert inspiratie en tegenkracht;
MEE-professionals volgen de klant en bieden hen vanuit hun expertise de ruimte om zelf vanuit hun
eigen identiteit en waar nodig met naasten of mantelzorgers en mensen uit hun sociale netwerk, zoveel
mogelijk de regie over hun dienstverlening en ontwikkeling te hebben;
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MEE werkt vanuit een breed maatschappelijk perspectief en betrekt zoveel mogelijk de sociale
omgeving, maatschappelijk geëngageerde ondernemers en netwerkpartners bij de individuele en de
collectieve vormen van dienstverlening;
MEE stimuleert kennis- en expertisedelen zodat het verwijzen door andere instellingen van burgers
naar MEE als categoriale dienstverlener overal plaatsmaakt voor een inclusieve en gelijkwaardige
dienstverlening en de noodzaak van verwijzing afneemt.

Sedert 2015 is MEE Plus als netwerkpartner van professionele en informele dienstverleners op lokaal en
regionaal niveau in opdracht van veel gemeenten toegetreden tot de wijk-/jeugdteams. Een groot deel van
onze cliëntondersteuners participeert in dit soort netwerkconstructies. Dit gebeurt op allerlei manieren: via
een lokale stichting, een coöperatie, een samenwerkingsverband, hoofd- en onderaannemerschap, etc.
Daarnaast leveren we een deel van onze diensten zelfstandig zoals de WLZ-cliëntondersteuning, het
buurtwerk en collectieve diensten in Dordrecht, de onafhankelijke cliëntondersteuning WMO in een beperkt
aantal gemeenten, schoolmaatschappelijk werk, diagnostiek, specifieke MEE-expertise zoals Integrale
Vroeghulp en mantelzorgondersteuning.

Werkgebied MEE Plus
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1.3

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Bestuur
MEE Plus levert kortdurende ondersteuning en conformeert zich daarbij op vrijwillige basis aan de
Governancecode Sociaal Werk. Het bestuur van de Stichting MEE Plus was in handen van de heer G.B. van
der Vlies.
Naam

De heer drs. G.B. van der Vlies
Bestuurder Stichting MEE Plus per 1 mei 2016
Bestuurder Stichting MEE Vivenz per 1 januari
2020

Nevenfuncties
functie gebonden
Bestuurder MEEK2
Bestuurder Coöperatie Voortouw
Voorzitter Bestuur Stichting Provinciaal Coördinatiepunt NietAangeboren Hersenletsel
niet functie gebonden
Bestuurslid Jong Zwijndrecht
Lid Raad van Toezicht Christelijk Voortgezet Onderwijs
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Lid Raad van Toezicht Centrum voor Dienstverlening
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kans en Kleur
Lid Raad van Toezicht Regie in de Regio

De bezoldiging van de bestuurder is vermeld in paragraaf 2.7 (aan te passen nadat jaarrekening is
toegevoegd)
Raad van Toezicht
Het jaarverslag is opgesteld door de bestuurder van MEE Plus. Verstegen Accountants heeft de jaarrekening
gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. We verwijzen u hiervoor naar de
gegevens als onderdeel van de jaarrekening zoals opgenomen in dit verslag. De Auditcommissie heeft de
jaarrekening besproken met de Controller en de externe accountant. Vervolgens heeft de Raad van Toezicht
het jaarverslag besproken met de bestuurder. De discussies die in dat verband zijn gevoerd, hebben de
Raad van Toezicht ervan overtuigd dat dit verslag voldoet aan alle voorschriften en aan de eisen van
governance en transparantie. Het vormt een goede basis voor de verantwoording die de Raad van Toezicht
aflegt voor het gehouden toezicht. De Raad van Toezicht heeft decharge verleend aan de vorige bestuurder
voor het gevoerde beleid.
De RvT keurt op basis hiervan de jaarrekening 2019 goed.
De Raad van Toezicht houdt volgens de actuele governance regels integraal toezicht op het beleid van het
bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast is de Raad van Toezicht strategisch
adviesorgaan voor het bestuur en heeft daarbij oog voor het organisatiebelang, het belang van alle
betrokkenen en voor het algemeen maatschappelijk belang. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld
dat alle benodigde expertise om te komen tot een goede taakuitvoering aanwezig is, zodat de leden
onafhankelijk en kritisch ten aanzien van elkaar, alsmede naar het bestuur op elk onderwerp kunnen
opereren. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn terstond
herbenoembaar voor de periode van maximaal één termijn. De Raad van Toezicht hanteert de door MEE
Plus gehanteerde Governance Code.
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In het boekjaar 2019 kende de Raad van Toezicht van MEE Plus de volgende leden:
1.
2.
3.
4.

Voorzitter de heer G.H.F. Boekhoff
Lid mevrouw drs. M.C. Hylkema
Lid de heer drs. M.G. Visser
Lid mevrouw drs. H.R. van den Berg

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is vermeld in paragraaf 2.7 van de jaarrekening.
Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht en overzicht nevenfuncties
Naam
De heer G.H.F. Boekhoff
Directeur-bestuurder De Schoor

Nevenfuncties
Voorzitter RvT De Rijnhoven (bezoldigd)
Lid RvT GGZ Delfland (bezoldigd)Bestuurslid Neo
Kidney Foundation (onbezoldigd)

Datum aftreden
01-01-2022
Herbenoembaar
maximaal 4 jaar

Mevrouw M.C. Hylkema, lid
Directeur Maudy Hylkema
Consultant
De heer M.G. Visser
Directeur/Hoofd Bestuur
Provincie Zuid-Holland
Mevrouw H.R. van den Berg
programmamanager gemeente
Rotterdam (tijdelijk teammanager
team zorg & veilig)

Voorzitter RvT Kinderopvang ’t Steigertje Rotterdam

Per 01-07-2019
Afgetreden conform
aflopen zittingstermijn
Per 31-12-2019 op
eigen verzoek
afgetreden
01-01-2022
Herbenoembaar
maximaal 4 jaar

Geen
lid Raad van Toezicht Facet, welzijnsorganisatie
Ridderkerk (bezoldigd)

Jaarverslag van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in 2019 tien keer bijeengekomen. Er waren acht reguliere vergaderingen, waarvan
vijf samen met de RvT van Mee Plus. Eén overleg met MT en OR en een evaluatiebijeenkomst onder
leiding van een externe. Tijdens de vergaderingen waren (over het algemeen) alle RvT leden aanwezig en
van alle bijeenkomsten is een verslag gemaakt.
Enkele belangrijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar:







2019 stond grotendeels in het teken van de samenvoeging met MEE Plus per 1 januari 2020. Dit
agendapunt (en de gevolgen voor de cliënten, de organisatie, de medewerkers en de opdrachtgevers)
stond op de agenda van alle RvT vergaderingen in 2019;
de leden van de RvT werden elke vergadering middels bestuur rapportages op de hoogte gehouden
van interne- en externe ontwikkelingen (gemeenten in het werkgebied);
in februari 2019 heeft een eerste gezamenlijke RvT vergadering MEE-Vivenz plaatsgevonden. Deze
vergadering stond o.a. in het teken van kennismaking en het bespreken van het proces dat leidt tot
samenvoeging;
tijdens de vergadering in maart 2019 is het jaardocument 2018, inclusief jaarrekening, besproken en
goedgekeurd. De accountant heeft dit overleg (telefonisch) bijgewoond. De RvT MEE heeft decharge
verleend aan het bestuur;
er werd in de Raad van Toezicht aangekondigd dat er in verband met de samenvoeging een
Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) wordt opgericht met daarin drie leden van Vivenz en drie leden
van MEE Plus;
in maart 2019 werd de RvT meegenomen in de ontwikkelingen rondom Servanda, een
welzijnsorganisatie in Hardinxveld-Giessendam. Er is een intentieovereenkomst ondertekend (tussen
Servanda en MEE-Vivenz) om de mogelijkheden te verkennen van niet-vrijblijvende samenwerking.
Uitgangspunt van deze overeenkomst is om de activiteiten van Servanda over te dragen aan de
stichting De Sociale Basis (een nieuwe werkmaatschappij van MEE-Vivenz waarin de sociale
wijkteams worden ondergebracht) en medewerkers van deze organisatie in dienst te laten komen van
deze stichting per 1 januari 2020. Er is hier sprake van een Overgang van Onderneming (OvO);
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in april 2019 is de samenwerkingsovereenkomst MEE-Vivenz ondertekend. In deze samenwerkingsovereenkomst leggen Vivenz en MEE Plus vast dat zij ernaar streven om per 1 januari 2020
beide bestaande organisaties onder te brengen in een concern (Stichting MEE-Vivenz), waarvan de
per 1 juli 2019 op te richten Stichting De Sociale Basis deel van zal uitmaken;
er heeft in mei 2019 een afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen de Raad van Toezicht, het
Managementteam en de Ondernemingsraad. Ook tijdens dit overleg is de samenvoeging MEE-Vivenz
een belangrijk onderwerp;
tijdens de RvT vergadering van mei 2019 stemt de RvT in met de oprichting van de Stichting De
Sociale Basis, de Governance structuur en de statuten voor de periode 1-7 2019 t/m 31-12 2019. De
statuten zullen worden aangepast bij de oprichting van het concern MEE-Vivenz per 1 januari 2020;
per 1 juli 2019 is Stichting De Sociale Basis opgericht voor de medewerkers van Sterk Papendrecht;
de RvT stemt in met de projectbegroting voor de samenvoeging MEE-Vivenz. Verantwoording van
deze projectbegroting komt terug in de kwartaalrapportages;
er vonden separate overleggen (voorzitters RvT Vivenz en MEE Plus met de bestuurders) plaats over
de invulling van de topstructuur (samenstelling RvT en invulling collegiaal bestuur);
per juli 2019 zijn de vergaderingen van de RvT Vivenz en de RvT MEE Plus samengevoegd. De
vergaderingen werden voorgezeten door de extern procesbegeleider. Op de agenda stond de
voortgang van het proces tot samenvoeging werd besproken. Onderwerpen die aan de orde
kwamen zijn o.a. gezamenlijke missie/visie, de portfolio MEE-Vivenz, de juridische en fiscale
structuur van de nieuwe organisatie en de concept statuten;
het bestuur heeft de RvT meegenomen in de ontwikkelingen rondom de gewenste CAO
harmonisatie (CAO VVT naar CAO Sociaal Werk en CAO Gehandicaptenzorg naar CAO Sociaal
Werk);
tijdens de vergadering van september 2019 werden de halfjaarrapportages Vivenz en MEE Plus
besproken. Er werd besloten een ‘commissie van vijf’ op te richten (bestuurders, afvaardiging beide
Raden van Toezicht en een extern procesbegeleider). In deze commissie werden o.a. de volgende
onderwerpen uitgewerkt voor de nieuwe organisatie: Reglement RvT, Profielschetsen RvT leden,
rooster van aftreden, indeling commissies).

De statuten voor Stichting MEE Vivenz, de statutenwijziging Stichting De Sociale Basis en de
doelomschrijvingen MEE Plus en Vivenz worden goedgekeurd in de vergadering van oktober 2019.
Daarnaast gaat de RvT MEE-Vivenz akkoord met de oprichting van het concern MEE-Vivenz en de
juridische structuur, het sturingsconcept, het organogram en de medezeggenschapsstructuur binnen het
concern. In oktober 2019 stemt de RvT MEE-Vivenz tevens in met de Overgang van Onderneming van
Servanda.
In november vindt de laatste vergadering van 2019 plaats. In deze vergadering licht het bestuur het
Strategieplan aan de RvT toe en wordt het gezamenlijke toetsingskader besproken. Er wordt uitgebreid stil
gestaan bij de financiële positie van Stichting MEE-Vivenz. De komende jaren zal één van de belangrijkste
pijlers zijn ‘MEE-Vivenz financieel gezond’. De voorliggende begroting voor 2020 wordt door de RvT
goedgekeurd.
De samenstelling RvT voor 2020 is rond en er worden drie commissies ingesteld (auditcommissie,
commissie kwaliteit en veiligheid & remuneratiecommissie).
Eind december neemt Jos Tijnagel afscheid als lid van de RvT Vivenz, hij wordt bedankt voor zijn inzet en
betrokkenheid in de afgelopen jaren.
Er is in de loop van 2019 een aantal zaken ter informatie en/of goedkeuring aan de RvT voorgelegd:








reglement RvT Vivenz (aangepast en opnieuw vastgesteld);
managementletter 2018;
strategiestatement;
jaardoelstellingen 2019;
kwartaalrapportages 2018 (Q4) en 2019 (Q1, 2 en 3);
Due Dilligence (in het kader van de samenvoeging MEE Plus – Vivenz;
gezamenlijke begroting 2020.
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Resultaat
Het jaar 2019 was een druk jaar, waarin de nadruk lag op de samenvoeging met Vivenz per 1 januari 2020.
De Raad van Toezicht Mee Plus is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe Stichting
MEE-Vivenz en zal in een nieuwe samenstelling de komende jaren de meerwaarde van deze
samenvoeging monitoren.
Medezeggenschaporganen
Ondernemingsraad
MEE Plus kent een Ondernemingsraad. Deze werd periodiek geïnformeerd over de stand van zaken en dit
orgaan is gehoord bij de procedure voor de benoeming van de nieuwe bestuurder. Met de Ondernemingsraad wordt periodiek overleg gevoerd waarbij alle onderwerpen uit de WOR aan bod komen.
Centrale Cliëntenraad
Om de Cliëntenraad beter in te bedden binnen de organisatie MEE Vivenz is besloten deze in 2020 een
andere positie toe te kennen. Onder de nieuwe naam ‘Adviesraad Cliëntparticipatie’ gaan we met dit orgaan
verder bouwen aan een betere verbinding met de organisatie en brengen we een koppeling aan met het
aandachtsveld ‘kwaliteit’. Zo zal de Adviesraad een rol krijgen bij het interne audit team zodat bij audits het
perspectief van de cliënt ingebracht kan worden in het toetsingstraject.
1.4

Beleid

1.4.1

Ontwikkelingen

Inclusie en meedoen inwoners
De focus lag op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. We zien dat het concept van ‘Positieve
Gezondheid’ in steeds meer gemeenten wordt omarmd. Daarnaast zien we de volgende vraagstukken
waaraan wij een bijdrage hebben geleverd:










handelen op basis van wat iemand echt nodig heeft in plaats van waar iemand recht op heeft;
inwoners zelf de regie laten nemen: regie in handen geven in plaats van regie uit handen nemen;
zoeken naar goede verbindingen tussen formele en informele zorg en ondersteuning;
van hiërarchische sturing naar netwerksturing en nieuwe vormen van organiseren, van controle en
beheersing naar adaptie en vertrouwen, van regisseren naar faciliteren. Maar ook een omgekeerde
beweging. Gemeenten die meer inzetten op regie om grip te krijgen op de stijgende uitgaven;
goede mix van individuele en collectieve voorzieningen voor kwetsbare groepen;
goede passende hulp en ondersteuning: basis en specialistisch, waarbij een onnodig beroep op
duurdere zorg en ondersteuning wordt voorkomen. Veel aandacht voor normalisatie;
samenhang in plaats van versnippering: 1 opdracht aan 1 organisatie;
langer thuis wonen en extramuralisatie in de GGZ;
aandacht voor de waarde van ontmoeting, informele ondersteuning, buurtondersteuning;
tarievendruk, in combinatie met loonstijging en indexatie.

MEE doen is niet vanzelfsprekend
Iedere dag werken wij aan een inclusieve samenleving voor kwetsbare inwoners. Mooie resultaten worden
bereikt. Daarnaast hebben onze professionals ervaren dat meedoen voor onze cliënten niet altijd
vanzelfsprekend is. Zij ondervinden nog steeds veel belemmeringen. Diverse factoren zijn hieraan debet zoals:
opdrachtgeverschap, fysieke toegankelijkheid, passend zorgaanbod en voorzieningen, digitalisering,
communicatie, procedures en systemen, financiën, verhuizing van de ene naar de andere gemeente, de goede
expertise op het juiste moment en de participatie van cliënten/inzet ervaringsdeskundigen.
Positionering onafhankelijke cliëntondersteuning
Landelijk staat het belang van cliëntondersteuning weer behoorlijk op de kaart. Ook in diverse gemeenten zien
we ontwikkelingen. Twee gemeenten in ons werkgebied (Gouda en Dordrecht) zijn aangewezen als
koplopergemeente. In 2019 hebben wij in deze gemeenten mede invulling gegeven aan het koploper schap.
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Gemeentelijke herindelingen
Per 1 januari 2019 heeft een herindeling plaatsgevonden van een aantal gemeenten in ons werkgebied en zijn
de volgende nieuwe gemeenten ontstaan: Vijfheerenlanden, Molenlanden, Hoeksche Waard en Altena. in
2019 zijn wij actief met deze gemeenten in gesprek over hun ambities in het sociaal domein en de
consequenties voor onze dienstverlening. Waar mogelijk trekken we hierbij samen op met partners zoals
Vivenz, Stichting Jeugdteams en Kwadraad.
Doorontwikkeling sociale wijkteams
In diverse gemeenten zijn we in 2019 actief betrokken bij de doorontwikkeling van de sociale wijkteams. Steeds
meer gemeenten kiezen voor een vergaande samenwerking en integrale aansturing voor het 0-100 Sociaal
Team en/of voor een bijstelling van de taken of organisatieconcept van hun sociaal team. Voorbeelden zijn
Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Gorinchem, Heusden, Nissewaard, Zuidplas, Gouda en Hellevoetsluis.
Deze doorontwikkeling krijgt in 2020 een vervolg.
Kostprijsdruk
De verwachte kostprijsdruk heeft zich net als in 2018 voortgezet. Gemeenten willen meer fte voor hetzelfde
budget en budgetten worden ingezet voor de dekking van overhead en organisatiekosten van het netwerk.
Ook indexeren gemeenten voor het overgrote deel niet de werkelijke loon- en prijsstijging.
1.4.2

Missie: inclusie is een beweging

Ons ideaal is een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit
in plaats van uitsluit. Een samenleving waarin (kwetsbare) mensen op hun menszijn worden gewaardeerd en
zij met hun talenten en in alle onderdelen van het leven meedoen.
Onze merkbelofte is meedoen mogelijk maken. Als MEE Plus staan we voor de kernwaarden mensgericht,
onafhankelijk, betrouwbaar en verbindend.
Cliënt- en mantelzorgondersteuning
Wij zien het als onze missie te bevorderen dat mensen met een beperking hun eigen leven, leven in onze
samenleving. Wij bieden kwetsbare mensen onafhankelijke, individuele en collectieve ondersteuning om het
ideaal van een inclusieve samenleving te bewerkstelligen.
Onze werkwijze is gericht op het versterken van de eigen kracht en de regie van kwetsbare. We gaan hierbij
niet uit van beperkingen maar van mogelijkheden en spelen in op de kansen. Door ons geloof in en respect
voor ieders eigen kracht en kwaliteiten en onze resultaatgerichte aanpak zijn we bewezen in staat om meer
mogelijk te maken voor kwetsbare mensen.
Buurtwerk en collectieve ondersteuning
Wij houden focus op de kern van het werk: het in contact zijn met inwoners. Wij zijn present en reageren vanuit
vragen van de wijk. We richten ons op het vinden, verbinden en versterken van de sociale veerkracht van
wijken via betrokken en actieve burgers en netwerken. Daarmee dragen we bij aan vitale en leefbare buurten
en de kracht van de gemeente.
1.4.3

Visie

Wij werken vanuit de bedoeling
Wij ondersteunen kwetsbare mensen in hun leefwereld, in de eigen leefomgeving. Wij staan naast hen, kijken
naar het uitbreiden van de ‘eigen kracht’, het inzetten of creëren van een netwerk en kijken integraal naar alle
levensgebieden. Hier zijn we sterk in.
Het vinden, verbinden en versterken van de sociale veerkracht van wijken
In 2018 heeft MEE Buurtwerk collectieve diensten geleverd in Dordrecht. Vanaf de zomer van 2018 zijn we
hiervoor een niet vrijblijvende samenwerking aangegaan met ContourdeTwern. Deze samenwerking is
gecontinueerd in 2019. In 2019 zijn we ook gestart met een verkenning op welke manier we de samenwerking
kunnen intensiveren.
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Wij dragen bij aan de gewenste transformaties in de gemeenten
Onze dienstverlening draagt bij aan de gewenste transformaties. In 2019 is in diverse gemeenten gewerkt aan
opgaven zoals:
 de nadruk op professionele zorg naar eigen kracht/samenkracht en informele zorg, zo nodig samen met
professionele zorg en ondersteuning. Een mooi voorbeeld hiervan is Wij Crabbehof in Dordrecht
INZET078 en lotgenotencontacten voor cliënten met ASS;
 bijdragen aan het voorkomen van onnodige inzet van specialistische hulp en aan de uitgangspunten van
normalisatie en demedicalisatie o.a. via de Sociaal makelaar in Dordrecht;
 van curatief naar preventief en vroegsignalering, gericht op het voorkomen van (onnodige) escalatie of
het inzetten van niet-passende ondersteuning;
 de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. In diverse regio’s zijn hiervoor initiatieven ontwikkeld
waaronder de Zuid-Hollandse Eilanden en Zuid-Holland Zuid (samen met Vivenz).
Wij werken samen
De sleutel tot de inclusieve samenleving is samenwerken met de organisaties die hieraan kunnen bijdragen.
We zien hierin voor ons een rol weggelegd als inspirerende verbinder en aanjager. Door met elkaar, met
cliënten, met opdrachtgevers en met partners oplossingsgericht en netwerkversterkend te werken en door
naast de cliënt te staan, kunnen wij kwetsbare mensen met een beperking in de eigen kracht zetten en laten
meedoen. In 2019 hebben we volop geïnvesteerd in de relaties met onze samenwerkingspartners (zie ook
paragraaf 1.4.6).
Wij werken met deskundige, T-shaped professionals
Onze medewerkers werken meestal als T-shaped professional: zij zijn professionals die vanuit hun professie
(specialisme) zich integraal richten op verschillende levensgebieden. Daarnaast hebben we ook specialisten
in dienst zoals de gedragsdeskundigen. In 2019 zijn we gestart met een verkenning op welke manier we onze
gedragsdeskundigen breder kunnen inzetten. We trekken hierbij samen op met MEE Rotterdam Rijnmond en
MEE Zuid-Holland Noord.
In 2018 zijn we samen met Vivenz gestart met het expertisecentrum Sociaal Werk. Doel hiervan is om o.a.
medewerkers te ondersteunen in hun vakontwikkeling en om specifieke expertise te ontwikkelen. In 2019 is,
als onderdeel van de samenvoeging met Vivenz, verder gewerkt aan de uitbouw van het expertisecentrum.
Wij binden en boeien onze medewerkers
Onze dienstverlening is gericht op het creëren van meerwaarde voor inwoners en cliënten van onze
opdrachtgevers. Ons onderscheidend vermogen en onze kracht zit in onze mensen, onze professionals. Zij
zijn ons visitekaartje en ons vehikel. Daarin willen we onderscheidend zijn. Alles wat we doen moet ten dienste
staan van hoe onze mensen kunnen excelleren: in een team, op het servicebureau of in een project.
Het werven en behouden van medewerkers is o.a. door de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt een
uitdaging. We proberen de medewerkers voor langere tijd te binden en te boeien, als behoud van waardevolle
arbeidskrachten voor onze organisatie en onze cliënten. In 2019 is in dit kader gewerkt aan de ontwikkeling
van nieuw scholingsbeleid, een programma voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en is er een werkgroep
gestart met de opdracht hoe we medewerkers kunnen binden en boeien. Door de samenvoeging met Vivenz
heeft dit minder prioriteit en aandacht gekregen dan gepland. In 2020 pakken we dit opnieuw op.
Wij organiseren onszelf volgens de principes van het nieuwe organiseren
In 2019 zijn we gestart met het werken op basis van het nieuwe sturingsconcept. Leidende principes hiervan
zijn: zo decentraal mogelijk en centraal waar het moet en onze professionals zijn ons krachtige verkooppunt.
Begin 2018 zijn de clustermanagers en strategisch adviseur benoemd. In de diverse opgaventeams is door
management en medewerkers ook in 2019 afgelopen jaar gewerkt aan het opgavegericht werken en het
werken met rolhouders (kwaliteit, productie/verantwoording, accountmanagement, HRM). De toolkit en
diverse workshops en trainingen zijn hiervoor ter ondersteuning ingezet. In het eerste kwartaal van 2019 is de
invoering en het functioneren van het sturingsontwerp geëvalueerd. De lessen uit de evaluatie zijn
meegenomen in het nieuwe sturingsontwerp voor MEE-Vivenz. Daarnaast zijn diverse verbeteracties in gang
gezet binnen de teams die onderdeel blijven van de werkmaatschappij MEE Plus.
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1.4.4

MEE NL

MEE Plus participeert als een van de leden in de coöperatie MEE NL. Deze coöperatie is sinds 1 januari 2015
actief. Als lid dragen wij financieel en door inzet van medewerkers bij aan het realiseren van doelen en taken
van MEE NL. Bij de start van MEE NL is gekozen voor het model van de coöperatieve vereniging vanuit de
overtuiging dat de MEE-organisaties gezamenlijk een organisatiekracht hebben die voor de individuele leden
bijdraagt aan de omzet die zij kunnen genereren. In 2019 hebben we als leden opnieuw de koers bepaald van
MEE NL. MEE NL gaat zich hierbij richten op de volgende onderwerpen: cliëntondersteuning, MEE academie
en participatie. Diensten en projecten die hier niet in passen worden afgebouwd of zijn inmiddels gestopt.
1.4.5
Hoofdaannemerschap Sociaal Wijkteam Dordrecht
Sinds 2018 zijn wij samen met Stichting Jeugdteams hoofdaannemer voor de Sociale Wijkteams in Dordrecht.
Voor de verantwoording over de uitvoering van deze opdracht is een aparte verantwoording opgesteld. Als
hoofdaannemer heeft MEE Plus leveringsafspraken met de volgende onderaannemers: Enver, Careyn, Vivenz
en Stichting Jeugdteams. In 2019 is de gemeente Dordrecht gestart met een traject om samen met de
hoofdaannemers de toekomst het SWT te verkennen. De wens van de gemeente is één opdracht aan één
organisatievorm per 1 januari 2021. Dit concept moet worden ontwikkeld door, en vanuit, de huidige twee
hoofdaannemers.
1.4.6
Samenwerking in lokale netwerken
In 2018 is de samenwerking met partners en gemeente in diverse gemeenten geïntensiveerd voor de
doorontwikkeling van lokale samenwerkingsverbanden gericht op een integrale toegang, zorgregie en/of
basisondersteuning. Bijvoorbeeld in Papendrecht, Dordrecht, Nissewaard, Gouda, Hardinxveld-Giessendam,
Gorinchem, Sliedrecht, Leerdam, Zwijndrecht. Andere gemeenten zijn zich aan het oriënteren op
doorontwikkeling van het sociaal domein. Bijvoorbeeld Zuidplas, Hoeksche Waard en Krimpenerwaard.
MEE Plus kent een groot aantal samenwerkingsverbanden waarin wij participeren waaronder:
O3 Heusden
Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen ContourdeTwern, Juvans maatschappelijk werk en
dienstverlening, GGD Hart van Brabant, MEE Plus en de stichting Modus wordt het sociaal domein van de
gemeente Heusden ondersteund vanuit het O3-samenwerkingsverband. De partijen treden als een geheel
naar buiten en ContourdeTwern treedt op als penvoerder. Wij leverden in 2018 ook de programmamanager
die namens O3 verantwoordelijk is voor aansturing en realisatie. In 2018 is de samenwerking
geëvalueerd en hebben we keuzes gemaakt voor de doorontwikkling van de samenwerking. Dit heeft o.a.
geresulteerd in het per 1 januari 2019 werken met een integraal manager en integrale begroting. In 2019 zijn
hebben we verkend op welke onderdelen de samenwerking moet door ontwikkelen gericht op het bereiken
van afgesproken ambities.
Coöperatie Sociaal Teams 0-100 Midden-Holland U.A., gevestigd te Gouda
Deze coöperatie is opgericht per 1 maart 2018. MEE Plus is lid van deze coöperatie samen met Stichting
Kwadraad en Enver. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en organiseert de sociale teams voor
volwassenen in de gemeenten Gouda, Zuidplas en Bodegraven Reeuwijk. MEE Plus levert
cliëntondersteuning. In 2019 heeft de gemeente Gouda de keuze gemaakt om de toegangstaken en zorgregie
weg te halen bij de coöperatie. In 2020 wordt dit verder voorbereid. Effectuering is voorzien per 1 januari 2021
Stichting Sociale Wijkteams Oosterhout
De stichting Sociale Wijkteams Oosterhout is een samenwerkingsverband van MEE Plus en de stichting
Surplus Welzijn. De stichting heeft ten doel het versterken van de zelfredzaamheid en het meedoen van
burgers, alsmede het herstellen en/of behouden van de regie op het eigen leven. De gemeente was
oorspronkelijk van plan de stichting per 1 januari 2020 over te nemen en onderdeel te maken van de
gemeentelijke organisatie. Omdat dit niet haalbaar bleek voor 1 januari is dit een jaar uitgesteld tot 1 januari
2021.
Kennisalliantie
De kennisalliantie is een samenwerkingsverband in MEE-verband om kennis uit het werkveld te delen op basis
van een samenwerkingsovereenkomst. De kennisalliantie is halverwege 2019 opgeheven. De taken zijn
ondergebracht bij MEE NL.
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Sterk Papendrecht
Per 1 juli 2019 hebben MEE Plus en Vivenz Stichting de Sociale Basis opgericht. Vanuit deze Stichting worden
tot en met december 2019 alle werkzaamheden uitgevoerd voor Sterk Papendrecht. Per 1 januari wordt deze
stichting een van de werkmaatschappijen binnen de fusieorganisatie MEE-Vivenz.
1.4.7

Partnerstrategie

Op te bepalen wat de gewenste partnerstrategie is, zijn reeds in 2018 met diverse partners gesprekken
gevoerd over de gewenste (intensivering van de) samenwerking.
Kwadraad
in 2019 hebben we verkend op welke manier we de samenwerking in gezamenlijke regio’s kunnen
intensiveren.
Stichting Jeugdteams
In 10 gemeenten werken MEE Plus, Vivenz en Stichting Jeugdteams ZHZ intensief samen aan integrale
dienstverlening in de wijk voor veelal inwoners in kwetsbare positie. Denk aan onze professionals en
vrijwilligers, onze managers, projectleiders en ook bestuurlijk. Diverse opgaven en ontwikkelingen stellen eisen
aan onze dienstverlening. Daarom zien Vivenz, Stichting Jeugdteams en MEE Plus de noodzaak om
dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen en de samenwerking tussen de organisaties te versterken.
In 2018 zijn in dit kader de mogelijkheden van vergaande samenwerking tussen de drie partijen verkend. Na
afronding van het onderzoek hebben MEE Plus en Vivenz de ambitie uitgesproken om als twee partijen onze
samenwerking duurzaam te intensiveren en te borgen door in te zetten om een samenvoeging van beide
organisaties in een concern (groep).
Stichting Jeugdteams kiest voor een andere koers. Wel hebben we ingezet in 2019 op de verdere versterking
van de (inhoudelijke en organisatorische) samenwerking .
ContourdeTwern
In 2018 is in goed overleg met de gemeente ervoor gekozen gezamenlijk de opdracht voor Buurtwerk uit te
voeren. In 2019 hebben we de samenwerking verder geïntensiveerd en verkend hoe we deze verder kunnen
uitbouwen in 2020.
MEE Rotterdam Rijnmond
Met MEE Rotterdam Rijnmond hebben we diverse gesprekken gevoerd om de samenwerking te intensiveren.
Concreet werken we al op een aantal gebieden samen zoals op Arbeid en het Autismenetwerk. In 2019 willen
we de samenwerking verder uitbouwen.
1.4.8

Samenvoeging met Vivenz

Wij hebben vorig jaar in ons jaarverslag reeds aangekondigd de samenwerking met Stichting Vivenz te gaan
intensiveren. We hebben in november 2018 gezamenlijk het Expertisecentrum Sociaal Werk gelanceerd. In
het voorjaar 2019 hebben we de ‘intentieverklaring tot het intensiveren van de ‘samenwerking met het oog op
samenvoeging’ ondertekend. MEE Plus en Vivenz zijn beiden maatschappelijke dienstverleners. Van oudsher
kenmerkt de dienstverlening van beide organisaties zich grofweg in algemeen maatschappelijk werk (Vivenz)
en ondersteuning aan inwoners met een beperking (MEE Plus).
Met de veranderingen in het sociaal domein (de decentralisatie van zorgtaken van landelijke overheid naar
lokale overheden) is de organisatie en uitvoering van zorg- en ondersteuningstaken in gemeenten drastisch
veranderd en lokaal verschillend georganiseerd. Daarmee zijn redenen ontstaan voor MEE Plus en Vivenz
om hun bestaande samenwerking te intensiveren:




gemeenten dringen met klem aan op verdere samenwerking om het opdrachtgeverschap te
vereenvoudigen en zoeken steeds meer naar duurzame organisaties waar verschillende diensten zijn
samengebracht (full serviceconcept);
doordat er meerdere sturingslijnen zijn in de sociale (wijk)teams, voelen professionals zich ontheemd en
stokt het harmoniseren en verbeteren van werkwijzen/dienstverlening aan de inwoners;
van de partijen wordt lokaal in te zetten innovatie verwacht, bijvoorbeeld in de inzet van technologie of
door het netwerk van de inwoners anders te mobiliseren – een opgave die echter onmogelijk valt in te
vullen;
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synergie op andere Product-Markt-Combinaties, met aandacht voor samenwerkingsverbanden in regio’s
waar andere maatschappelijke dienstverleners of MEE organisaties partner zijn;
individuele partijen hebben moeite hun eigen kwaliteit van bedrijfsvoering op niveau te houden en zijn
vanuit dit perspectief ook genoopt om samen te werken;
uiteindelijk kan middels samenwerken de hulp- en dienstverlening aan de inwoners verbeterd worden.

Per 1 juli 2019 is Stichting De Sociale Basis opgericht voor Sterk Papendrecht, waardoor we als partijen
MEE/Vivenz/BWI (welzijn) geïntegreerd ook achter de schermen kunnen werken.
In het afgelopen jaar zijn we van een intentie voor verdere samenwerking gekomen tot het feitelijk samengaan
van MEE Plus en Vivenz. Per 1 januari 2020 is Stichting MEE Vivenz (concern) opgericht. Binnen dit concern
onderscheiden we drie werkmaatschappijen; Vivenz, MEE en een nieuwe organisatie: De Sociale Basis. De
Sociale Basis is de plek voor medewerkers die in sociale (wijk-)teams werken. Deze medewerkers van MEE
Plus en Vivenz zijn sinds 2015 of 2016 collega’s van elkaar in de regio Drechtsteden en AlblasserwaardVijfheerenlanden. Zij voeren hun dagelijkse werkzaamheden uit binnen de lokale context van de gemeente.

1.4.9

Uitvoeringsbeleid

Inclusie
Het in 2016 ondertekende VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, waarin werken aan
een samenleving waarin iedereen kan mee doen en inclusie het uitgangspunt is, is en blijft ook een belangrijke
basis voor de werkzaamheden van MEE Plus. Sinds jaar en dag zet MEE Plus zich in voor het leveren van
een bijdrage ten behoeve van het daadwerkelijk realiseren van een inclusieve samenleving. Onze visie op de
dienstverlening die uiting krijgt via SNV, speelt hierbij een belangrijke rol. In alle regio’s kiezen nog steeds
nieuwe partners voor de visie SNV en laten zich hierin ook trainen. Dit maakt dat deze visie en werkwijze zich
ontwikkelt tot een gemeengoed, waardoor we samen met partners een goede basis hebben van waaruit we
inclusieve samenleving met elkaar kunnen waarmaken.
Cliëntondersteuning
De cliëntondersteuning wordt zowel centraal georganiseerd vanuit MEE als vanuit Sociale Teams en
Jeugdteams. Aan de samenwerking in Sociale Teams en Jeugdteams is op zeer verschillende wijze vorm
gegeven. Uiteenlopend van vastgelegde samenwerkingsafspraken, vorming van coöperaties tot het ontstaan
van nieuwe juridische entiteiten. In 2019 zien wij een toenemende behoefte bij opdrachtgevers om de
samenwerkingsverbanden door te ontwikkelen en te formaliseren dan wel dit te onderzoeken.
Ook in 2019 komt de discussie over de positie van onafhankelijke cliëntondersteuning met regelmaat ter
sprake in verschillende geledingen op verschillende niveaus. Landelijk staat dit onderwerp ook hoog op de
agenda.
Vraagstuk is of de onafhankelijkheid voldoende geborgd is wanneer de cliëntondersteuners gepositioneerd
zijn in een Sociaal team of Jeugdteam. In Dordrecht heeft dit er bijvoorbeeld in geresulteerd dat wij
onafhankelijke clientondersteuning voor jeugdigen en gezinnen mogen uitvoeren naast het sociaal Wijkteam.
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In 2019 zijn we blijven investeren in de verbinding tussen de Sociale Teams, Jeugdteams en de schil er
omheen (waarbinnen zowel de formele als informele zorg gepositioneerd is). Binnen de clusters zien we hierbij
verschillende ontwikkelingen: iedere gemeente hanteert hiervoor een eigen werkproces en geeft hieraan een
eigen inkleuring.
Overige projecten
MEE gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Een plek op de arbeidsmarkt hoort daarbij.
Door werknemers, werkgevers, gemeenten, jongeren en het UWV hierbij te ondersteunen maken we dit samen
mogelijk Toekomstcoach/matchmaker wordt daarvoor in verschillende gemeenten ingezet. MEE werkt in ZHZ
samen met de regionale en lokale partners om de keten voor mensen met verward gedrag sluitend te krijgen.
De afstemming van de dienstverlening, signaleren en vroegtijdige interventies zijn noodzakelijk om na een
crisissituatie thuis te kunnen wonen om terugval te voorkomen. Professionals in de sociale teams zijn hierin
een belangrijke schakel.
Aan het project Armoede en Schuldproblematiek hebben we actief bijgedragen in de gemeente Dordrecht door
o.a. deelname aan het programmateam van de gemeente en de opdracht om samen met Vivenz en de Sociale
Dienst Drechtsteden de ketenstandaardisatie armoede en schulden te ontwikkelen. Vanuit het sociaal
wijkteam draaien we actief mee in de pilot Vroeg erop af.
Mantelzorg
Ook in het jaar 2019 is de druk op mantelzorgers toegenomen en is de prognose dat naar verhouding het
aantal zorgvragers sterk zal toenemen, terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers afneemt. De druk op
mantelzorgers zal dus blijven toenemen. Zowel MEE Mantelzorg als de gemeenten zijn zich hier terdege van
bewust en wij signaleren dan ook dat de gemeenten in ons werkgebied zeer actief zijn in het (door) ontwikkelen
van het mantelzorgbeleid.
MEE levert in veel gemeente een bijdrage aan de beleidsontwikkeling maar ook aan de uitvoering van dit
beleid. We hebben de koers op het vinden, versterken, verlichten en verbinden van (potentiële) mantelzorgers
en betrokken professionals voorgezet. De focus van MEE Mantelzorg heeft in 2019 in het bijzonder gelegen
op de doorontwikkeling van vervangende zorg (respijt), ook op dit gebied zijn wij nu het expertisecentrum in
de regio. Naast dat wij actief deelnemen aan een tweetal pilots ‘Logeerzorg’ van VWS hebben wij ook een
bijdrage geleverd aan de praktijkinterventies van de landelijke aanjager respijtzorg en we hebben een digitaal
platform (helpmijzorgen.nl) ontwikkeld, wat in meerdere gemeenten actief is.
Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Door de zorgkantoren VGZ en CZ is MEE Plus in 2019 ingekocht om de onafhankelijke cliëntondersteuning
voor mensen met een WLz indicatie te leveren. In 2019 waren bij deze dienstverlening goede resultaten
zichtbaar, zowel kwalitatief als kwantitatief. Bij een aantal regio’s zijn we het jaar geëindigd met een
overproductie. Voor deze overproductie hebben we volledig de financiering gekregen.
Deskundigheidsbevordering
In 2019 is ingezet op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en het vergroten van de inhoudelijke
kennis (zowel de breedte als op dieptekennis). We hebben hierop geïnvesteerd door het aanbieden van
scholing via MEEK2, vanuit het expertisecentrum zijn enkele experttafels georganiseerd is samenwerking met
Vivenz. In 2019 is er vormgegeven aan een gezamenlijk scholingsplan 2020 voor MEE/Vivenz. Eind 2019 is
het document opgeleverd en voorgelegd aan het MT. In 2019 hebben we, wederom, aandacht gehad dat
iedere cliëntondersteuner aangesloten dient te zijn bij een van de kwaliteitsregisters t.w. Registerplein, SKJ,
BIG of NOLOC. Welk kwaliteitsregister is sterk afhankelijk van de inhoud van het werk van de betreffende
medewerker. De kosten voor registratie worden geheel gedragen door de organisatie. Een deel van onze
cliëntondersteuners is lid van de beroepsgroep BCMB (Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor
mensen met een beperking).
Cliënttevredenheidsonderzoek 2019
In 2019 hebben we evenals in 2018 de keuze gemaakt om het cliënttevredenheidsonderzoek in eigen beheer
uit te voeren. De cliënttevredenheid in 2019 is gewaardeerd met een 7,55.De vraag naar tevredenheid is
uitgezet onder, de nog binnen het systeem van MEE Plus, geregistreerde cliënten. In 2019 hebben we in totaal
3 klachten ontvangen. De klachten hebben betrekking gehad op de ontevredenheid van cliënten over de
dienstverlening van de clientondersteuner. Alle klachten hebben de aandacht gekregen volgens de afspraken
die vastgelegd zijn in het klachtenprotocol.
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ISO 9001/2015 certificering
MEE Plus heeft in 2018 een her-certificeringsaudit laten uitvoeren volgens de ISO-norm 9001/2015. Na die
audit hebben we een certificaat gekregen met een geldigheid tot 14 september 2021.
In juni 2019 is er een tussentijdse audit uitgevoerd door Bureau Veritas. Deze audit is goed verlopen er zijn
geen minors of majors vastgesteld.
Medewerker onderzoek
MEE Plus heeft ook in het voorjaar van 2018 een medewerker onderzoek (0-meting) laten uitvoeren door
Effectory uit Amsterdam. Voor MEE Plus kwamen de volgende beoordelingen uit 4 belangrijke thema’s:


Bevlogenheid een 7,4 (benchmark Zorg en Welzijn 7,7)



Betrokkenheid een 7,3 (benchmark Zorg en Welzijn 7,3)



Tevredenheid een 6,8 (benchmark Zorg en Welzijn 7,0)



Werkgeverschap een 6,9 (benchmark Zorg en Welzijn 6,9)

Het medewerker onderzoek wordt door MEE Plus gezien als een nulmeting. Het was het eerste onderzoek na
de grote veranderingen in de zorg nl de transitie van 1 januari 2015. We hebben voornemens uitgesproken
om in Q3 of Q4 van 2020 een vervolgonderzoek te laten uitvoeren. De vervolgonderzoeken geven
sturingsinformatie voor bestuurder en het management van MEE Plus.
Medewerker onderzoek, Learning Together en de evaluatie van het besturingsconcept
In 2019 hebben we de uitkomsten/evaluaties van bovenstaande documenten bij elkaar gebracht en daar zijn
de volgende verbeterpunten uit voortgekomen:







investeren in ziekteverzuim/werkdruk verlagend;
duidelijke communicatie/management/opgaveteams/opgaveteams onderling;
feedback geven en ontvangen (learning together), tevens onderwerp van de tussentijdse audit Training,
is gemaakt en de pilot heeft in november plaats gevonden. In 2020 start de training via open
inschrijving;
kijken naar een zo optimaal mogelijke inzet van team bedrijfsvoering;
aansturing bedrijfsvoering organiseren;
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coach poule komt steeds beter in beeld en wordt al veelvuldig gebruikt, kijken naar extra mogelijkheden
voor optimalisatie;
duidelijkheid geven over werk en de werkvormen (toolkit);
wat wordt er verwacht van de rolhouders en wat niet?
wijze van leidinggeven, leidinggevende is te veel uit beeld voor medewerkers.

1.4.10 HRM
Per ultimo 2019 waren 249 medewerkers in dienst van Stichting MEE Plus. De verdeling over de segmenten
ziet er als volgt uit:
Segment

FTE

Aantallen

WMO

63,7

80

Sociale Wijkteams

54,7

68

Buurtwerk

15,4

18

M&V

11,7

17

WLZ

7,4

9

Informele zorg

6,5

8

Overige

9,6

12

Niet Productief

30,0

37

Totaal

199,0

249

Verzuim
 MEE Plus breed stond het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in 2019 op 7,85 %, dat is een kleine
daling ten opzichte van 2018 met 8,05% In 2019 werd de hoogte van het verzuimpercentage beïnvloed
door langdurig verzuim maar werd voor een groot deel ook veroorzaakt door werk gerelateerde
klachten.
 De hoogte van de verzuimcijfers en het feit dat MEE plus per 1 juli 2018 Eigen Risico Drager (ERD)
 voor de Ziektewet en WGA is geworden, is de aanleiding om in 2020 het verzuim nadrukkelijk op de
HRM agenda te zetten.
 Om specifiek aandacht te kunnen vestigen op het verzuim is er in 2019 een verzuimadviseur ingezet.
Deze heeft zich beziggehouden met optimaliseren van het verzuimtraject tussen medewerker,
clustermanager, bedrijfsarts en bedrijfsverpleegkundige, het updaten van het verzuimbeleid en het
opstellen van een verzuimprotocol. We gaan in 2020 aan de slag met de aanbevelingen van de
verzuimadviseur en zullen de samenwerking tussen management en HRM op het gebied van verzuim
intensiveren om de dalende trend van het verzuimcijfer voor te zetten.
Herziening functiegebouw
Eind 2018 zijn we begonnen met de inventarisatie van de taken en verantwoordelijkheden van de
medewerkers in het primair proces, om als basis te dienen voor het nieuwe functiehuis. In 2019 is het
functiehuis voor een groot gedeelte gerealiseerd. Het eerste half jaar van 2020 nemen wij de tijd om met alle
zorgvuldigheid een aantal openstaande vraagstukken goed in te vullen. Daar waar mogelijk worden
medewerkers bij dit proces betrokken. Per 1 juli 2020 is het functiehuis naar verwachting gerealiseerd.
1.4.11 AVG
Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving; de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Binnen MEE Vivenz is gewerkt naar eenduidige protocollen en werkwijzen om uitvoering te geven aan deze
privacywetgeving. Daarin zijn de rechten van onze doelgroep gewaarborgd en voeren we onze
verantwoordingsplicht uit en trachten we op deze wijze een belangrijke bijdragen te leveren aan de
bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.
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In gezamenlijkheid met de afdeling HRM is er een gedragscode geschreven met daarin een onderdeel hoe
we om gaan met bedrijfsinformatie, cliëntinformatie en bedrijfsmiddelen. De gedragscode wordt, naar
verwachting, begin 2020 door het MT en de OR vastgesteld.
Betreffende passage in de gedragscode.
1. We gaan verantwoordelijk om met de bedrijfsmiddelen van MEE-Vivenz.
2. We beschermen en bewaken de integriteit van persoons en/of zakelijke gegevens van werknemers en
cliënten.
3. We respecteren het recht op privacy en vertrouwelijkheid van zowel cliënten als collega’s.
4. In geval van diefstal (van bedrijfsinformatie, cliëntinformatie of bedrijfsmiddelen) maken we daarvan een
melding bij onze leidinggevende.
5. We zijn ons bewust van de do’s en don’ts bij het omgaan met privacygevoelige informatie en handelen
daarnaar.
✓ Vergrendelen gegevens:
- we creëren unieke wachtwoorden voor onze laptop/telefoon;
- we vergrendelen onze laptop/computer als we onze werkplek verlaten;
- we geven onze inlognaam/wachtwoord nooit aan anderen;
- we vinken nooit aan dat een website/programma ons wachtwoord mag onthouden.
✓ Bewaren gegevens:
- we verwerken zo min mogelijk gegevens;
- we bewaren onze gegevens in beveiligde omgevingen;
- we schrijven onze wachtwoorden niet ergens op.
✓ Versturen gegevens:
- we verzenden vertrouwelijke bijlagen beveiligd;
- we checken de juistheid van e-mailadressen;
- we verzenden vertrouwelijke informatie niet naar onze eigen privé-mail;
- we gebruiken liever geen usb-sticks, waar nodig alleen encrypted;
- we openen nooit verdacht bestanden en klikken niet op verdachte links, pop-ups en banners.
✓ Gegevens in openbare ruimte:
- we gebruiken voor ons werk nooit een openbare wifi, maar de hotspot op onze telefoon;
- we zorgen dat anderen niet mee kunnen luisteren/lezen met vertrouwelijke gesprekken/informatie.
✓ Gegevens op papier:
- we bergen vertrouwelijke stukken op als we onze werkplek verlaten;
- we halen flipover-vellen weg na een meeting;
- we versturen documenten op een beveiligde manier naar de printer en halen printopdrachten gelijk
op;
- we gooien vertrouwelijke documenten alleen weg in een afsloten papiercontainer/vernietiger.
6. We zijn op de hoogte van het dossierbeleid van MEE-Vivenz en handelen daarnaar.
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1.5

Risicobeheersing

Om risico’s en onzekerheden op financieel gebied het hoofd te bieden is MEE Plus constant bezig om het
financieel beleid hierop aan te scherpen. Vooral als gekeken wordt naar prijs-, krediet-, liquiditeits- en
kasstroomrisico’s is het opzetten en bijhouden van een goede liquiditeitsprognose noodzaak. Risico’s binnen
de bedrijfsprocessen tracht MEE Plus het hoofd bieden door per bedrijfsproces een risicoanalyse uit te voeren.
Hierin wordt beoordeeld of binnen de administratieve organisatie en interne controle nog aanpassingen
moeten plaatsvinden. In het verslagjaar werden maatregelen getroffen om over en onderproductie te beperken
door afspraken te maken en capaciteit te verplaatsen.
Begin 2020 heeft het corona virus zich in heel Europa verspreid. In Nederland heeft dit grote
maatschappelijke en economische gevolgen. De werkzaamheden van MEE Plus vallen onder de
vitale beroepen en MEE Plus heeft een maatschappelijke taak om ook in deze crisis haar werkzaamheden te
blijven voortzetten. Mee Plus probeert haar risico’s in deze crisis te beheersen door een uitgebreide risico en
scenario analyse. De genomen maatregelen hebben een grote impact op onze manier van dienst verlenen in
2020. Welke impact dit precies heeft op onze cliënten en onze manier van werken zal in 2020 vorm moeten
krijgen. MEE Plus gaat in 2020 het gesprek aan met haar financiers om de inhoudelijke
en financiële gevolgen te bespreken. Van diverse opdrachtgevers hebben we ten tijde van dit verslag te
horen gekregen dat er coulant met de productieverantwoordingen omgegaan zal worden.

Risico
Variëteit uitvoeringsconstructies
sociaal domein => iedere
gemeente maakt hierin eigen
keuzes

Hoge kosten van vervanging en
omzetverlies door ziekteverzuim

Maatregel
Afwegings- en toetsingskaders deelnemingen
Vooraf toetsen van de financiële consequenties
Samenwerking met partners versterken o.a. door te zoeken naar
doelmatigheidswinst door samenwerking op gebied van ondersteunende en
primaire proces. MEE Plus ontwikkelt een basis ondersteuningsvariant
ontwikkelen voor wijkteams
Inzet casemanagement

Kwaliteit en expertise
medewerkers

MEE academie
Registratie Registerplein en SKJ
Afstemming vak ontwikkeling medewerkers in sociale teams en vanuit MEE
Plus
Aansprakelijkheid medewerkers Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers
Conformiteit privacywetgeving
Inrichten verantwoordelijk team, scan ICT processen , vervangen data
warehouse
Inkomstenverlies door terugval
Reductie arbeidscapaciteit en flexibiliseren daar waar mogelijk
opdrachten
Flexibilisering kosten inkoop (telefonie, ICT, contracten kosten etc.)
Richten van portfolio op verlaging van kosten voor de nieuwe opdrachtgevers
Uitbreiding activiteiten zoals MO opdracht Dordrecht, cliëntondersteuning WLZ.
Inkomstenverlies per opdracht
Meer opdrachten tegen vooraf afgesproken FTE prijs i.p.v. geleverde uren .
(overproductie/onderproductie)
Maandelijks afstemmen productie op vraag en op afspraken met opdrachtgever.
Bij wijziging van de vraag indien mogelijk afspraken bijstellen en levering
aanpassen.
Inkomstenverlies door gebrek aan Opleiden van stagiaires en werven toppers ook in geval er geen direct uitzicht
arbeidscapaciteit
op plaatsing is.
Op een wat langere termijn een pool creëren.
Kostprijs te hoog door relatief
Uitvoering kostenbesparingsprogramma MEE Vivenz financieel gezond met
hoge overhead bij dalende
nadruk op :
inkomsten
Prioritering acquisitie en verhoging effectiviteit sturing op realisatie productie
Lean processen organiseren
Slimme en kleine bedrijfsvoering organiseren
Verhoging effectiviteit en efficiency management en personeel
Reductie kosten huisvesting
Tekort werkkapitaal door andere Voorfinanciering als onderdeel WMO budgetrelatie met gemeenten realiseren
financieringsvormen gemeenten en behouden
Nieuwe juridische constructies
brengen fiscale risico’s met zich
mee in kader van OB en Vpb.

Toetsen nieuwe varianten
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1.6

Financieel beleid

Resultaat 2019
Het resultaat van MEE Plus was negatief en bedroeg -6,4 % van de inkomsten. Het resultaat werd sterk
bepaald door een aantal eenmalige posten. De Raad van State wees de aanspraak op nadeelcompensatie in
het kader van de overgang naar de WMO af, hetgeen resulteerde in de afwaardering van een vordering van
1,170 mln. euro. Tevens was er een meevaller uit de compensatieregeling herstelkader rentederivaten en
werd per saldo boekwinst behaald uit de verkoop van vastgoed. Daarnaast werden in het kader van de fusie
met Vivenz voorbereidingskosten gemaakt. Per saldo leverden deze posten een eenmalige kostenpost op van
809.421 euro. Gecorrigeerd voor deze posten bedroeg het verlies 2,9% van de omzet.
MEE Plus zag de omzet toenemen met 1,1 % ten opzichte van 2018 (genormaliseerde cijfers) door een
toename bij Clientondersteuning en bij Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning. Ten opzichte van de
begroting steeg de omzet 6,3 %.
Het negatieve genormaliseerde resultaat (-2,9% van de omzet) was voor een substantieel deel het gevolg van
hogere personeelskosten veroorzaakt door de extra inzet van personeel veroorzaakt door ziekteverzuim. Een
meer uitgebreide analyse hiervan vindt u in paragraaf 2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten.
Positieve resultaten werden behaald in de clusters Buurtwerk en Zuid Hollandse Eilanden en op het hoofdaannemer schap wijkteams Dordrecht. De clusters Drechtsteden, Midden-Holland en Brabant Noord hadden
boven evenredig te maken met de effecten van verzuim en van de incidentele kosten en maakten verlies.
MEEK2 B.V. behaalde een positief resultaat als gevolg van een hoger opdrachtvolume en een lagere
overhead.
Met het behaalde resultaat nam het eigen vermogen af van 12,4% naar 5,6% van de omzet. Door de verkoop
van vastgoed, het lage investeringsniveau, de afboeking van de vordering op VWS en de aflossing op de
hypotheek werd de balans verkort omdat de vlottende activa slechts beperkt stegen. De solvabiliteit daalde
van 31,0% naar 21,6%. Daarbij moet worden aangetekend dat 9,1 % van het balanstotaal beklemd is in
egalisatiereserves. De liquide middelen namen af naar een niveau van ca. 11,3% van de inkomsten. De
afname is nagenoeg geheel het resultaat van het volledig aflossen van de hypotheek op het bedrijfspand in
Hendrik Ido Ambacht.
In 2019 werd aangifte gedaan van vpb over 2018. in totaliteit bedraagt de af te dragen vpb nihil.
1.7

Toekomstige ontwikkelingen

Op basis van de definitieve cijfers zal een beeld worden geschetst van de ontwikkelingen. De belangrijkste
pijlers onder dit toekomstgerichte beleid zijn al vastgesteld tijdens een strategiebijeenkomst begin 2020. Dit
zijn de vier programmalijnen

1) Kwaliteitsspeler
2) Basis op orde
3) Partnerstrategie
4) MEE Vivenz financieel gezond
Deze programmalijnen zullen in het eerste kwartaal van 2020 verder worden uitgewerkt en worden getoetst
aan de externe ontwikkelingen en aan de aansluiting bij onze belangrijkste stakeholders.
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1.8

Begroting 2020

Begroot
2020
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
MEE Plus

8.769.417

Vivenz

2.558.780

Sociale basis
Overige
Som der bedrijfsopbrengsten

18.822.138
350.000
30.500.335

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

23.143.732
334.149
6.945.226

Som der bedrijfslasten

30.423.107

BEDRIJFSRESULTAAT

77.228

Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSVOERING
Aandeel in het resultaat deelneming
RESULTAAT BOEKJAAR

-

77.228

77.228
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2. JAARREKENING
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2. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
2.1 Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

1
2

1.034.589
12.500
1.047.089

2.135.522
12.500
2.148.022

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Rekening-courant verbonden partijen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

3
4
5

2.500.983
26.134
2.464.227
4.991.344

2.913.880
0
3.886.593
6.800.473

6.038.433

8.948.495

31-dec-19
€

31-dec-18
€

22.083
754.565
545.029
0
1.321.677

22.083
2.187.360
583.539
-15.918
2.777.064

ACTIVA

Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

1.022.794

1.043.039

Langlopende schulden

8

0

1.321.865

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende
passiva

9

3.693.963
3.693.963

3.806.527
3.806.527

6.038.433

8.948.495

Totaal passiva
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2.2 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Ref.

Realisatie
2019
€

Begroot
2019
€

Realisatie
2018
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Baten

9

21.882.888

21.295.049

21.853.476

Incidentele baten

10

1.256.097

-

605.390

23.138.985

21.295.049

22.458.866

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa

11

14.077.354

12.770.352

13.799.641

12

394.777

359.905

321.238

Overige bedrijfskosten

13

10.121.821

7.927.534

8.521.395

Som der bedrijfslasten

24.593.952

21.057.791

22.642.274

BEDRIJFSRESULTAAT

1.454.967

237.258

-183.408

30.250

-43.557

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

420
1.455.387

207.008

-226.965

RESULTAAT BOEKJAAR

1.455.387

207.008

-226.965

Realisatie
2019
€

Begroot
2019
€

Realisatie
2018
€

-1.170.266

-

-

120.898
9.692
3.004
3.329
788.642

-

21.461-

-

-

Financiële baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

14

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Huisvesting
Bestemmingsreserve Mantelzorg & Vrijwilligershulp
Bestemmingsreserve Schoolmaatschappelijk Werk
Egalisatiereserve gemeente Dordrecht - MO
Egalisatiereserve gemeente Dordrecht - CO
Algemene reserve (Cliëntondersteuning WMO)
Algemene reserve (Sociaal Cultureel Werk)
Algemene reserve (Cliëntondersteuning WLZ)
Algemene reserve (Overig)

-

88.562

-

-66.102

-

-110.694

31.429

-

13.148

-

-33.008

430.077
1.455.387

207.008

-97.410

207.008

-226.965
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2.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2019

€

2019
€

2018
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
afschrijvingen
mutaties voorzieningen

-1.454.967

394.776
-20.245

-183.408

321.238
143.101
374.530

Veranderingen in vlottende middelen:
vorderingen
kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen)

386.763

198.601

-112.564

179.253

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest

464.339

274.199

377.854

-806.237

658.785

-420

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-43.557
-420

-43.557

-806.658

615.228

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-25.428

-95.364

731.585

230.446

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

706.157

135.082

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

-1.321.865

-419.760

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.321.865

-419.760

Mutatie geldmiddelen

-1.422.366

330.550

3.886.593
2.464.227
-1.422.366

3.556.043
3.886.593
330.550

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAAT BEPALING
2.4.1

Algemeen

2.4.1.1 Activiteiten
MEE Plus ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke,
verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Daarnaast maakt Welzijn en
Mantelzorg en vrijwilligersondersteuning deel uit van de MEE Plus activiteiten. Verder wordt verwezen naar
het bestuursverslag.
2.4.1.2 Groepsverhoudingen
Stichting MEE Plus is gedurende het jaar 2019 een zelfstandige stichting geweest. Per 1 juli 2019 hebben
Stichting MEE Plus en Stichting Vivenz te Zwijndrecht samen de Stichting Sociale Basis opgericht. Deze
stichting voert (deels in onder aanneming van Stichting MEE Plus en Stichting Vivenz) gesubsidieerde
activiteiten uit in het kader van bevordering van het sociaal welzijn in brede zin. Per 18 november 2019
hebben Stichting MEE Plus en Stichting Vivenz de Stichting MEE Vivenz opgericht als holdingstichting voor
deze twee stichtingen. Dit vooruitlopend op de bestuurlijke fusie van de beide stichtingen per 1 januari 2020,
tezamen met Stichting Sociale Basis. Daarbij is Stichting MEE Vivenz aangesteld als bestuurder van de
stichtingen MEE Plus, Vivenz en De Sociale Basis. Een en ander is in juridische zin geeffectueerd per 18
november 2019 en in feitelijke/ economische zin per 1 januari 2020. In de verslaglegging is derhalve de
laatstgenoemde datum aangehouden als datum voor de verandering van de juridische structuur.
2.4.1.3 Continuïteit
Het resultaat van 2019 was met name negatief door een eenmalige afboeking, fusiekosten en een hoog
ziekteverzuim. Dit wordt verder beschreven in paragraaf 1.6 van het bestuursverslag. Hierdoor is het eigen
vermogen teruggelopen naar 9,0% van de inkomsten.
MEE Plus is per 1-1-2020 gefuseerd met Vivenz en maakt per die datum deel uit van de MEE-Vivenz groep.
Dit is verder beschreven in paragraaf 1.4.8 van het bestuursverslag. Over 2020 verwacht de groep een
positief resultaat.
MEE Plus en de gelieerde stichtingen maken dienstverleningsafspraken met gemeenten en zorgkantoren.
De afspraken zijn ook voor 2020 met het merendeel van de gemeenten in het werkgebied gemaakt en/of zijn
er beschikkingen ontvangen voor cliëntondersteuning en maatschappelijk werk in het kader van de WMO.
Voor de komende jaren wordt voortzetting van de dienstverlening verwacht. Door het oogsten van de
voordelen van de samenwerking heeft het bestuur de verwachting dat duurzame voortzetting van alle
bedrijfsactiviteiten (ook na 2020) niet onmogelijk is. De continuïteit van de activiteiten is afhankelijk van de
wijze waarop de organisatie in staat zal zijn om voldoende opdrachtvolume te creëren alsmede de mate
waarin de reorganisaties bijtijds geëffectueerd worden.
De stichting heeft in totaal een positief eigen vermogen. Hierdoor kunnen de grondslagen op basis van
continuïteit toegepast worden.
2.4.1.4 Aard van de activiteiten
Stichting MEE Plus stelt zich statutair ten doel:
a. het bevorderen dat mensen met een beperking en/of chronische aandoening op voet van gelijkheid
kunnen deelnemen aan de samenleving;
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin des woord
verband houden of daarbij bevorderlijk kunnen zijn;
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het bieden van informatie, advies, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare mensen en hun
netwerk;
b. samen te werken en overleg te plegen met andere professionele- en vrijwilligersorganisaties en
instellingen teneinde een doeltreffende dienstverlening in het werkgebied te verkrijgen;
c. het signaleren en aan de orde stellen van factoren die het maatschappelijk welzijn negatief
beïnvloeden of mogelijk vragen tot aanpassing van de dienstverlening;
d. het in dienst nemen en houden van voldoende bekwaam personeel;
e. het voldoende toegankelijk maken en houden van haar dienstverlening in alle gemeenten in haar
werkgebied en;
f. alle andere wettelijke middelen die het bereiken van de doelstelling kunnen bevorderen.
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Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkeringen aan oprichters, aan bestuurders of aan
derden, tenzij deze uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. De stichting dient bij het
verwezenlijken van haar doel nagenoeg uitsluitend het algemeen belang
De stichting heeft geen winstoogmerk.
2.4.2

Waarderingsgrondslagen voor de balans

2.4.2.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De jaarrekening is opgesteld rekening
houdend met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, zoals opgenomen in de Richtlijn 640
“Organisaties zonder winststreven”.
2.4.2.2 Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december
2019.
2.4.2.3 Consolidatie
De Stichting MEE Plus bezit alle aandelen van MEEK2 B.V. De jaarrekening is geconsolideerd
weergegeven.
2.4.2.4 Gelieerde partijen
Op 14 oktober 2014 is MEEK2 B.V. opgericht. MEEK2 B.V. is een besloten vennootschap gericht op
bedrijfsopleiding en –training. MEE Plus ondersteuning en Beheer bezit sedert 7 juni 2016 alle van de
80.000 aandelen. Vanaf 20 augustus 2015 bezat MEE Plus Ondersteuning en Beheer 40.001 van de 80.000
aandelen, Stichting K2 groep te ’s-Hertogenbosch bezat tot 2 juni 2016 de overige 39.999 aandelen. In deze
BV zijn de activiteiten van MEE Ondersteuning en Beheer ondergebracht in het kader van opleiding en
training. De activiteiten zijn gestart per 1 mei 2015.
2.4.2.5 Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans
wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien
het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven
in de toelichting op de “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”. Voor de grondslagen van
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
2.4.2.6 Schattingen
Het management vormt oordelen en maakt schattingen en veronderstellingen die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
2.4.2.7 Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, opnieuw gerubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te
maken.
2.4.2.8 Materiële vaste activa
Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
verminderd met lineaire afschrijvingen. Indien deze waarde bij gebouwen de actuele waarde overtreft, wordt
gewaardeerd op actuele waarde. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
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De afschrijvingspercentages zijn als volgt:
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Inventaris
Automatiseringsapparatuur en –programmatuur geïnvesteerd t/m 2017
Automatiseringsapparatuur en –programmatuur geïnvesteerd vanaf 2018

Percentage
2,5 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %
20,0 %
33,3 %

2.4.2.9 Financiële vaste activa
In 2014 zijn 40.000 aandelen aangeschaft ter waarde van € 1 van de besloten vennootschap MEEK2 B.V. In
2015 was een (1) aandeel verworven. Op 7 juni 2016 zijn de overige 39.999 aandelen verworven tegen een
prijs van € 30.000. MEE Plus ondersteuning en Beheer bezit per deze datum alle 80.000 aandelen, In deze
BV zijn de activiteiten van MEE Ondersteuning en Beheer ondergebracht in het kader van opleiding en
training. De activiteiten zijn gestart per 1-1-2015. De aandelen zijn opgenomen als financiële vaste activa en
zijn gewaard tegen netto vermogenswaarde.
2.4.2.10 Vorderingen
In 2014 is een langlopende vordering opgenomen op het ministerie van VWS inzake het verzoek tot
nadeelcompensatie. De vordering was gebaseerd op onvermijdelijk resterende frictiekosten van de transitie
naar de WMO. De grootste fricties betreffen de onrendabele top op het in bezit zijnde vastgoed en op de
langer lopende huurcontracten. Deze vordering werd afgewezen door het Zorginstituut Nederland
("Zorginstituut") en na bezwaar en beroep in laatste instantie op door de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State op 30 oktober 2019. Daarmee verviel de vordering.
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met
mogelijke oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling.
2.4.2.11 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden.
2.4.2.12 Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit Kapitaal, Bestemmingsreserves, Bestemmingsfondsen en Algemene en
Overige reserves.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan voorwaarden van het bestuur aan verbonden zijn.
De bestemmingsreserve Huisvesting is een reserve welke betrekking heeft op huisvestingskosten welke niet
uit de reguliere exploitatie gedekt kunnen worden. Onttrekkingen en toevoegingen worden op basis van
bestuursbesluiten genomen.
De bestemmingsreserve Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning is gevormd door het bestuur.
Hierin is het resultaat opgenomen van Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning.
In de bestemmingsreserve School Maatschappelijk Werk is het resultaat opgenomen van op de geleverde
diensten van het lopende schooljaar. Na de finale afrekening aan het eind van het schooljaar wordt dit
vermogen verantwoord onder niet collectief gefinancierd vrij vermogen.
De bestemmingsreserve reorganisatie is een reserve ten behoeve van de dekking van reorganisatiekosten.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn fondsen waaraan voorwaarden van derden verbonden zijn. Hierin zijn de besluiten
van de gemeente Dordrecht op de aanvragen tot vaststelling van de subsidies cliëntondersteuning en
collectieve ondersteuning verwerkt. Deze bedragen zijn in de beginbalans verwerkt en in mindering gebracht
op de Algemene en Overige reserve.
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De egalisatiereserve gemeente Dordrecht is een bestemmingsfonds. Hierop worden overschotten en
tekorten van de dienstverlening in het kader van Sociaal Cultureel Werk voor de gemeente Dordrecht
geboekt.
Algemene en Overige reserves
De algemene en overige reserves zijn vrij besteedbaar.
2.4.2.13 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen af te wikkelen.
Voorziening persoonlijk budget levensfase
In het kader van de CAO gehandicaptenzorg 2017-2019 is een voorzieningen opgenomen voor Persoonlijk
Budget Levensfase (PBL). PBL is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de duurzame
inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn of haar loopbaan. Het PBL biedt de werknemer de
mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privé.
Medewerkers kunnen jaarlijks een aantal extra verlofuren ontvangen (afhankelijk van leeftijd en
arbeidsverleden) en deze opnemen dan wel sparen om later op te nemen, bijvoorbeeld om vervroegd met
pensioen te gaan. Omdat hieruit rechten voortvloeien die medewerkers op basis van het arbeidsverleden
ontvangen waarvan het moment van opnemen onzeker is, dienen deze in de balans als voorziening te
worden verantwoord. Bij de bepaling van de hoogte van de voorziening is rekening gehouden met de
individuele rechten van de medewerkers en is de verplichting per 31 december 2019 opgenomen.
Toekomstige verplichtingen zijn niet opgenomen.
Voorziening Langdurig zieken
Voor de salariskosten van langdurig zieke medewerkers, waarvan de verwachting is dat deze niet meer in
het arbeidsproces zullen terugkeren, is een voorziening opgenomen. Rekening is gehouden met de
individuele salariskosten en transitievergoedingen van de betrokken medewerkers die in het komend
boekjaar voor rekening van de werkgever komen.
2.4.2.14 Langlopende schulden
Onder langlopende schulden was een kredietfaciliteit opgenomen bij ABN AMRO ter financiering van het
pand in eigendom te Hendrik-Ido-Ambacht. De lening wordt gewaardeerd op nominale waarde. De lening is
inmiddels afgelost en de faciliteit is eind 2019 opgezegd.
2.4.2.15 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen: schulden uit hoofde van financieringsoverschotten,
kortlopende schulden en overlopende passiva alsmede rekening-courant verbonden partijen. Onder
rekening-courant groepsmaatschappijen zijn onderlinge leningen binnen het MEE Plus concern opgenomen.
2.4.2.16 Overige activa en passiva
Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
2.4.3

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

2.4.3.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend.
2.4.3.2 Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de
geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan
dezelfde periode toegerekend. Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit
ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal
voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte
kosten worden systematisch als baten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als
die waarin de lasten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de lasten van een actief
worden systematisch in de staat van baten en lasten opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
2.4.3.3 Personele lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
2.4.3.4 Pensioenen
Stichting MEE Plus heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd
op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij
MEE Plus. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). MEE Plus betaalt hiervoor premies waarvan de helft door
de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2019 bedroeg de
dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. PFZW heeft in maart 2019 een
herstelplan opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van
de dekkingsgraad ultimo 2027.
Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze
opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een
financiële positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de
wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een
dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen
heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan
het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).
PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. MEE Plus
heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. MEE Plus heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
2.4.3.5 Wet Normering Topinkomens
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT)
heeft Stichting MEE Plus zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.
2.4.3.6 Doorbelastingen
De kosten van het onderdeel Organisatie en Advies van MEE Plus wordt doorbelast op basis van vaste
verhouding met betrekking tot de omzet gecorrigeerd voor de inhuur van derden. De doorbelasting geschiedt
op basis van werkelijke inkomsten.
2.4.3.7 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat van baten en
lasten, rekening houdend met, beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor
zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling
van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
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belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.
2.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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2.5 GECONSOLIDEERDE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2019
€
701.771
254.484
4.715
12.693
60.926

2018
€
1.573.798
357.673
13.662
73.691
116.698

Totaal materiële vaste activa

1.034.589

2.135.522

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

2019
€
2.135.522
25.428
-241.123
-731.585

2018
€
2.135.522
95.364
-321.238
-230.446

Boekwaarde per 31 december

1.188.242

1.679.202

3.060.736
-2.026.147

5.257.513
-3.121.991

1.034.589

2.135.522

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Verbouwingen
Installaties
Inventaris
Automatisering

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa wordt verwezen naar het mutatie overzicht MVA-FVA.
2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2019
€
12.500

2018
€
12.500

12.500

12.500

2019
€
12.500

2018
€
12.500

Voorziening

2019
€
12.500
12.500
-

2018
€
12.500
12.500
-

Stand per 31 december

12.500

12.500

Deelneming

Deelneming
Coöperatie Sociale Kaart NL
De specificatie is als volgt:
Stand per 1 januari
Desinvestering
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3. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

2019
€
500.365
-8.789
491.576

2018
€
660.419
-9.623
650.796

Belastingen
Vennootschapsbelasting

73.242

-

Vooruitbetaalde bedragen:
Automatiseringskosten
Pensioenen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Kantoorkosten
Activiteitenkosten
IZZ
Overige kosten

72.622
5.014
44.241
66.399
20.761
8.173
6.320
2.050

91.314
140.305
128.788
59.375
9.381
9.533
10.858

Nog te factureren / ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen subsidies
Nog te factureren omzet

605.228
758.787

394.970
147.989

Overige vorderingen:
Vordering inzake frictiekosten
Te vorderen van Stichting MEE Vivenz
Overige vorderingen

260.078
9.458

1.170.266
12.098

Overlopende activa:
Waarborgsommen
Stichting Niet aangeboren hersenletsel
Vakantiedagen
Netto lonen
Overige activa

23.265
15.000
38.769
-

23.265
15.000
49.942
-

2.500.983

2.913.880

Vorderingen op debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Totaal vorderingen en overlopende activa

Toelichting
Voor een uitgebreide toelichting ten aanzien van de Vordering inzake frictiekosten wordt verwezen naar de grondslagen.
Onder de waarborgsommen is een bankgarantie opgenomen van € 23.265. De bankgarantie loopt af per 31-3-2020.
Rekening-Courant verbonden partijen
De specificatie is als volgt:
Stichting Sociale Basis

26.134
26.134

-

Toelichting
Over de rekening-courant saldi is 4% rente berekend.
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5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Bankrekeningen
Kassen

2019
€
2.462.872
1.355

2018
€
3.884.816
1.777

Totaal liquide middelen

2.464.227

3.886.593

Toelichting:
De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

2019
€

2018
€

22.083

22.083

Bestemmingsreserves

1.128.300

2.187.360

Bestemmingsfondsen

545.029

583.539
15.918

Kapitaal

Algemene en overige reserves

-

Totaal eigen vermogen

471.711

1.695.412

2.777.064

6.1. Kapitaal
Saldo per
1-jan-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

22.083

-

-

22.083

22.083

-

-

22.083

Saldo per
1-jan-2019

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2019

1.761.451

1.170.266

-

591.185

120.898
9.692

-

Schoolmaatschappelijk werk

281.243
152.261

-

402.141
161.953

Reorganisatie

296.927

-

-

296.927

2.187.360

1.059.060

-

1.128.300

Saldo per
1-jan-2019

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2019

79.809

208.486

47.632

329.564

Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal

6.2. Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserves:
Huisvesting
Mantelzorg & Vrijwilligersondersteuning

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

6.3. Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsfondsen:
Egalisatiereserve Dordrecht - MO

291.299

Egalisatiereserve Dordrecht - CO

285.261

3.004
3.329

6.979

-

-

6.979

583.539

6.333

32.177

545.029

Saldo per
1-jan-2019
€
15.918

Resultaatbestemming
€
389.994

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

32.177

-

15.918

389.994

32.177

-

Reservefonds
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

6.4. Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserve
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
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Toelichting:
De bestemmingsreserve Huisvesting is een reserve welke in voorgaande jaren in het kader van de
AWBZ is opgebouwd. Onttrekkingen en toevoegingen worden thans op basis van bestuursbesluiten
genomen. Door de opheffing van de leegstand van het kantoorpand te Hendrik Ido Ambacht en door
overige maatregelen is de huisvestingssituatie in lijn met de behoefte. Het bestuur heeft besloten de
reserve huisvestingskosten te verlagen met een bedrag van 373.735 euro ten bate van de algemene
reserve.
In de bestemmingsreserve School Maatschappelijk Werk is het negatieve resultaat opgenomen van de
geleverde diensten van het lopende schooljaar verwerk. Na de finale afrekening aan het eind van het
schooljaar wordt dit vermogen verantwoord onder niet collectief gefinancierd vrij vermogen.
De bestemmingsreserve reorganisatie is een reserve ten behoeve van de dekking van
reorganisatiekosten.
De egalisatiereserves Dordrecht MO en CO zijn gevormd op basis van de subsidievoorwaarden en/of verordening van de gemeente Dordrecht. Conform de subsidievoorwaarden wordt het resultaat
behaald op de betreffende subsidiebeschikking toegevoegd aan of onttrokken van de betreffende
reserve.
Het reservefonds is gevormd door het bestuur.
De algemene reserve is vrij besteedbaar. De volgende resultaten zijn hieraan toegevoegd en
onttrokken:
Saldo per 1-1-2019
Gedeeltelijke vrijval reserve huisvesting
Opnieuw gerubriceerde egalisatiereserves Dordrecht
resultaat Clientondersteuning WMO
resultaat Clientondersteuning WLZ
resultaat Sociaal Cultureel Werk
resultaat Overig
resultaat deelneming MEEK2 BV
Saldo per 31-12-2019
7. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
PBL rechten
Langdurig zieken
Totaal voorzieningen

-15.918
373.735
32.177
-791.971
-31.429
102.001
331.405
-

Saldo per
1-jan-2019
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2019
€

985.559

352.631

373.113

-

965.077

57.480

57.717

57.480

-

57.717

1.043.039

410.348

430.593

-

1.022.794

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als
langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2019
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

1.022.794

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

-

Toelichting per categorie voorziening:
Conform de jaarverslaggeving voorschriften is een voorziening getroffen voor het persoonlijk budget levensfase.
Een nadere toelichting staat vermeld in de waarderingsgrondslagen.
Er is een voorziening langdurig zieken gevormd voor personeelsleden waarvan vaststaat dat deze niet meer in het
arbeidsproces zullen terugkeren. De verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte bedraagt maximaal 2 jaar. De
voorziening kent een opbouw van maximaal 1 jaar.
In 2019 is € 57.717 gedoteerd.
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8. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Schulden aan kredietinstellingen

-

1.321.865

Totaal langlopende schulden

-

1.321.865

2019
€

2018
€

1.429.865

1.849.625

-

-

1.429.865

419.760

Stand per 31 december

-

1.429.865

Af: aflossingsverplichting komend
boekjaar

-

108.000

Stand langlopende schulden per 31
december

-

1.321.865

-

108.000

-

1.321.865

-

889.865

Het verloop is als volgt weer te geven:
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als
langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1
jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende
schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Toelichting:

In verband met verkoop van Langesteijn 100 en Langesteijn 102 te Hendrik Ido Ambacht is de langlopende lening in
2019 versneld en in zijn geheel afgelost.
9. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Schulden ter zake pensioenen

624.784
-

744.230
108.000
-

Loonverplichtingen
Nog te betalen premies verzekeringen in eigen beheer
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
IZZ

10.351
35.886
439.533
207.343
2.729

7.767
30.041
438.827
179.897
-
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Belastingen en sociale premies
Loonheffing
Omzetbelasting

748.943
67.744

604.865
44.070

Nog te betalen kosten:
Personeel niet in loondienst
Personeelskosten
Accountantskosten
Organisatiekosten
Huisvesting
Activiteitkosten

286.949
28.455
60.000
32.616
4.765
52.549

256.605
1.284
35.125
34.765
3.011
12.282

1.056.256
24.571

602.204
679.151

8.666
1.823

24.403
-

3.693.963

3.806.527

Geldstroom subsidies
Terug te betalen subsidies
Vooruit ontvangen gelden
Overige passiva:
Door te betalen bedragen
Overige nog te betalen bedragen
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting:
Door de aflossing van de langlopende lening is de aflossingsverplichting komen te vervallen. De af te dragen
loonheffing is toegenomen door de eenmalige CAO uitkering, die plaatsgevonden heeft in december.
De Terug te betalen subsidies is toegenomen doordat van een aantal subsidies de vaststelling laat of nog niet zijn
ontvangen.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De activa zijn:
Verhuurrechten
De met derden aangegane meerjarige verhuurrechten
van onroerende zaken betreffen:
Onroerende zaak

huursom
per jaar

Omvang
recht
volgend jaar

Omvang
recht
jaar 2 t/m 5

Omvang
recht
na 5 jaar

einddatum
huurcontract

Gouda
HIA
Spijkenisse
HIA
HIA
Totaal

3.697
5.345
60.000
13.889
118.267
201.197

1.848
5.345
60.000
13.889
118.267
199.349

1.157
404.078
405.235

0

30-06-20
31-12-20
31-12-20
31-01-20
31-05-24
0

De verhuurrechten kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational lease
en zijn om die reden niet in de balans opgenomen.
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De verplichtingen zijn:
Huurverplichting
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:
Onroerende zaak

huursom
per jaar

Omvang
recht
volgend jaar

Omvang
recht
jaar 2 t/m 5

Omvang
recht
na 5 jaar

Gouda
Dordrecht
Dordrecht
HIA
Spijkenisse
Gorinchem
Oosterhout
Totaal

52.272
117.971
40.325
5.319
51.408
20.004
45.540
332.839

34.848
117.971
40.325
5.319
51.408
5.001
26.565
281.437

442.391
147.857
887
4.284
595.418

0

einddatum
huurcontract
31-08-20
30-09-25
31-08-25
28-02-21
31-01-21
31-03-20
31-07-20

De verhuurrechten kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational lease
en zijn om die reden niet in de balans opgenomen.
Er is geen voorziening jubilea-uitkering opgenomen omdat bij berekening hiervan is gebleken dat de omvang
niet materieel is en de vorming van deze voorziening niet is toegestaan door de subsidiegevers
De stichting heeft twee leaseovereenkomsten met Personal Car Lease.
Deze overeenkomsten lopen af op 31 maart 2020 respectievelijk 12 november 2020.
Kortlopende deel van de leaseverplichting (< 1 jr.)

13.159

Langlopende deel van de leaseverplichting (> 1jr.)

-

Hiervan langlopend (> 5 jr. )

-

Overige zaken:
Over de jaren 2015 t/m 2017 is voor Stichting MEE Plus Ondersteuning & Beheer en Stichting MEE
Drechtsteden de vennootschapsbelasting vastgesteld en voor 2018 is de aangifte vennootschapsbelasting
ingediend. Per 1 januari 2018 heeft MEE Drechtsteden een verrekenbaar verlies van € 201.216
Voor 2018 is aangifte vennootschapsbelasting ingediend. Op grond van deze aangifte bedraagt het
verrekenbare verlies van de stichting MEE Plus ultimo 2018 € 307.215.
In 2019 was de exploitatie verliesgevend. Per saldo is de af te dragen vennootschapsbelasting ultimo 2019
nihil.
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren en gemeenten op de gedeclareerde prestaties en
maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De
effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen
verplichtingen opgenomen in de balans.
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2.6 MUTATIEOVERZICHT VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Gebouwen
en terreinen
€

Verbouwingen

Installaties

Inventaris

Automatisering

Totaal

€

€

€

€

€

3.155.291
1.581.493

1.090.730
733.057

65.850

491.431

-52.188

-417.740

454.211
337.513

5.257.513
3.121.991

1.573.798

357.673

13.662

73.691

116.698

2.135.522

31.070
153.653
184.723

25.428
118.992

-

-

25.428

-4.098

-31.191

55.772

93.564

-

-

-4.098

1.593.898

177.807

906.594
687.304

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
2019
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen

-241.123
-153.653

-31.191

55.772

-34.228

-63.872

352.400

2.222.205

168.182

29.379

34.065

352.400

1.490.620

-9.625

-4.849

-29.807

-

-731.585

872.027

103.189

-8.947

-60.998

55.772

1.100.933

1.561.393
859.622

938.351
683.867

31.622

427.559

-26.907

-414.866

101.811
40.885

3.060.736
2.026.147

701.771

254.484

4.715

12.693

60.926

1.034.589

2,5%

10,0%

10,0%

10,0%

20-33%

-369.348

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per
saldo)
Stand per 31 december
2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31
december 2019
Afschrijvingspercentage

Toelichting:
In 2019 zijn Langesteijn 100 en 102 verkocht voor € 465.000, respectievelijk € 500.000, welke is aangewend voor
aflossing van de hypothecaire lening. Op de verkoop is een boekwinst behaald van € 233.415. Dit is verantwoord bij
de overige bedrijfsopbrengsten.
Op de boekwaarde van Langesteijn 112 is € 153.653 extra afgeschreven, zodat de waarde van het pand gelijk is aan
de economische waarde.
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2.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
BATEN
11. Baten
De specificatie is als volgt:
Cliëntondersteuning (WMO)
Buurtwerk
Mantelzorg & Vrijwilligersondersteuning
Cliëntondersteuning WLZ
Schoolmaatschappelijk werk
Participatie in opdrachten
Trainingen / workshops
Ouderenadvies
Matchingsunit
Overige
Oude jaren

2019
€
15.192.767
1.511.860
2.656.629
786.565
164.280
435.652
100.224
140.342
303.790
634.886
-44.107
21.882.888

2018
€
13.860.351
2.328.193
1.999.278
700.748
163.813
997.574
281.668
142.441
90.210
1.212.528
76.672
21.853.476

Toelichting:
De stijging van de inkomsten clientondersteuning wordt veroorzaakt door het hoofdaannemerschap van
wijkteam Dordrecht. Dit verklaart tevens de verlaging bij Participatie in opdrachten en Overige.
12. Overige baten
De specificatie is als volgt:
Verhuur & Service kosten
Dienstverlening facilitair
Boekresultaat desinvestering
Vrijval voorziening renteswap
Overige baten

2019
€
301.821
291.033
233.415
429.828
1.256.097

2018
€
345.786
94.097
87.053
53.276
25.178
605.390

Toelichting:
De toename van de baten van dienstverlening facilitair in 2019 ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt
door een hogere betaalde inzet van ondersteunende diensten van MEE Plus bij opdrachten. In 2019 is in
het kader van het herstelkader rentederivaten een compensatie ontvangen ter grootte van € 429.828.
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11. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

2019
€
10.115.198
1.769.994
841.988

2018
€
10.065.503
1.601.564
887.534

Andere personeelskosten:
Beëindigingsvergoeding
Reis- en verblijfkosten
Deskundigheidsbevordering
Werving en selectie
Overige personeelskosten
Ontvangen Ziekengeld
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

62.487
286.836
132.673
24.288
93.051
-74.690
13.251.825
825.529

288.736
196.472
900
133.259
-176.149
12.997.819
801.822

14.077.354

13.799.641

Totaal personeelskosten

Toelichting:
De verlaging van de sociale lasten in 2019 ten opzichte van 2018 wordt verklaard uit de in 2018 ontvangen
premiekorting. Daling van 'ontvangen ziekengeld' is behaald door extra inzet op ziekteverzuim.
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in Fte’s) per segment:
Cliëntondersteuning (WMO en WLZ)
Buurtwerk
Mantelzorg & Vrijwilligersondersteuning (incl. ouderen advies)
Overig
Overhead

126
15
12
16
30

137
22
14
9
31

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden

199

213

12. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:
Materiële vaste activa
Boekresultaat desinvesteringen
Totaal afschrijvingen

2019
€
394.777
394.777

2018
€
321.238
321.238
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13. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
Huisvestingkosten
Huur en leasing
Service kosten
Overige huisvesting kosten

2019
€

2018
€

423.184
272.805
147.604
843.593

492.075
339.566
106.050
937.691

53.964
27.814
627.060
130.026
133.630
120.451
219.731
84.062
65.238
18.667
11.761
1.492.404

68.851
27.861
466.456
163.128
122.755
167.588
262.229
71.818
124.683
2.142
9.783
1.487.294

25.474
17.522
42.996

27.723
8.452
36.175

21.020
4.495.195
2.056.347
6.572.562

31.252
4.689.003
1.339.980
6.060.235

Incidentele kosten
Incidentele kosten

1.170.266

Totaal overige bedrijfskosten

10.121.821

0
0
8.521.395

Organisatie kosten
Bestuurs-, MT en representatiekosten
Leasekosten auto
Automatisering
Telefonie
Contributie & bijdragen
Kantoorkosten
Algemene kosten
Accountantskosten
Juridische en overige adviezen
Ondernemingsraad
Overige kosten

Communicatie kosten
Voorlichting en pr-kosten
Overige communicatiekosten

Activiteiten kosten
Vrijwilligers vergoedingen
Inhuur personeel samenwerkingsvormen
Overige activiteiten

Toelichting:
De vordering op het ministerie van VWZ inzake de frictiekosten is in 2019 definitief afgewezen en afgeboekt.
Hoger beroep is niet meer mogelijk. De kosten zijn opgenomen bij de Incidentele kosten.
Inhuur personeel samenwerkingsvormen betreft inzet van derde partijen bij gezamenlijk uitgevoerde projecten,
waarbij Stichting MEE Plus penvoerder is.
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14. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
Rentebaten
Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2019 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
Bezoldiging bestuurder

1
2
3
4
5
6
7
8

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Beloning 2018
1 (Fictieve) dienstbetrekking?
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
5 Totaal bezoldiging

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

G.B. van der Vlies
Bestuurder
1-5-2016
heden
Ja
100%
117.085
11.468
128.553
194.000

Ja
100%
113.584
11.255
124.839
189.000
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Bezoldiging toezichthouders
G.H.F.
Boekhoff
Voorzitter RvT
1-1-2018
heden

M.G.
Visser
Lid RvT
1-1-2018
31-12-2019

M.C.
Hylkema
Lid RvT
15-6-2011
heden

H.R. van den
Berg
Lid RvT
1-1-2018
heden

16.370

8.529

8.529

8.529

29.100

19.400

19.400

19.400

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

16.370

8.261

8.261

8.261

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

28.350

18.900

18.900

18.900

1 Functie (functienaam)
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Beloning 2018

Toelichting
Het bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur bedraagt € 194.000. Dit maximum wordt niet
overschreden door de Raad van Bestuur. Volledigheidshalve merken wij op dat mevrouw A. Verkade-Bosma
vanaf 19 november 2019, vooruitlopend op de fusie met Stichting Vivenz, is benoemd als bestuurder bij
Stichting MEE Plus. Zij heeft geen bezoldiging ontvangen van Stichting MEE Plus. Het bijbehorende
bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 29.100 en voor de overige
leden van de Raad van Toezicht € 19.400. Deze maxima worden niet overschreden.
Transacties met verbonden partijen
Verbonden partijen betreffen (rechts)personen waarop MEE Plus invloed van betekenis heeft , dan wel
(rechts)personen die invloed van betekenis kunnen uitoefenen op MEE Plus.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting MEE Plus heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 30 maart 2020.
De raad van toezicht van de Stichting MEE Plus heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering
van 30 maart 2020.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de staat van baten en lasten (paragraaf 2.2).
Gebeurtenissen na balansdatum
Begin 2020 heeft een uitbraak van het corona virus plaats gevonden. De landelijke maatregelen hebben impact
op de werkzaamheden van Stichting MEE Vivenz. Op de ondertekende datum heeft dit naar verwachting geen
effect op de continuïteitsveronderstelling.
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2.8
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting MEE Plus heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van
25 maart 2020.
De Raad van Toezicht van Stichting MEE Plus heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering
van 25 maart 2020.
2.9
Gebeurtenissen na balansdatum
MEE Plus en Vivenz zijn vanaf 1 januari 2020 onderdeel van de Stichting MEE Vivenz. Diverse
werkzaamheden zijn overgedragen aan Stichting MEE Vivenz en Stichting de Sociale Basis op 1 januari
2020. Dit heeft effect op de balanspositie van Stichting MEE Plus.
Stichting MEE Plus
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders d.d. 30 maart 2020
G.B. van der Vlies

A. Verkade-Bosma

G.H.F. Boekhoff

C.H.A.J. van Netten

H.R. van den Berg

E.J. van Genderen

C.G.M. Pique

D.S. Wiering
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3. OVERIGE GEGEVENS
3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 9,7, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de
raad van toezicht van MEEVIVENZ.

3.2 Nevenvestigingen
Stichting MEE Plus heeft geen nevenvestigingen.
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4. CONTROLEVERKLARING
van de onafhankelijke accountant is
opgenomen op de volgende pagina
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BIJLAGE 1 - OVERZICHT GEMEENTEN 2019
Onze
Relatie referentie
Altena CT111303

Over-/
onderRealisatie productie
€ 291.615
€ 83.685

Staat v B&L Baten
(vaststelling)
€ 291.615

Uw referentie
2019-008227 / D2019-06005648

Segment
WMO

Beschikking
€ 375.300

Bodegraven-Reeuwijk CT111356

Z/18/067179/DOC18086415

WMO

€ 90.000

€ 97.827

-€ 7.827

€ 90.000

Brielle CT111406
CT111406
CT111432
CT111435
CT111981
Oude
jaren

18.0006276
18.0006276

WMO
M&V
Overige
Overige
Overige
M&V

€ 93.392
€ 33.780
€ 10.833
€ 10.833
€ 11.300
€0

€ 80.177
€ 33.780
€ 10.833
€ 10.833
€ 3.726
€ 1.080

€ 13.215
€0
€0
€0
€ 7.574
€0

€ 80.177
€ 33.780
€ 7.521
€ 6.003
€ 3.726
€ 1.080

Dongen CT111542

UMB/lvM-JB/CT110772
00046997

WMO

€ 773.915

€ 773.915

€0

€ 773.915

Dordrecht CT111653

zaaknummer 2170608

WMO

€ 4.697.784

€ 4.891.625

€ 4.891.625

CT111641
CT111666
CT111953
Oude
jaren
CT111540
CT111777
Oude
jaren
CT111665
Oude
jaren
CT111870
CT111623

zaaknummer 2197063
zaaknummer 2169479

WMO
WMO
WMO
WMO

€ 495.884
€ 147.517
€ 142.800
€0

€ 495.884
€ 147.189
€ 17.465
€ 39.896

-€
193.841
€0
€ 328
€ 125.335
€0

zaaknummer 20169522

M&V
M&V
M&V

€ 823.443
€ 9.620
€0

€ 754.404
€ 7.067
€ 546.753

€ 69.039
€ 2.553
€0

€ 754.404
€ 7.067
€ 546.753

zaaknummer 2169558

SCW
SCW

€ 166.200
€0

€ 170.363
-€ 500

-€ 4.163
€0

€ 166.200
-€ 500

Overige
SCW

€ 114.000
€ 1.397.604

€ 70.335
€ 1.305.999

€ 43.665
€ 91.605

€ 70.335
€ 1.305.999

€ 495.884
€ 147.189
€ 17.465
€ 39.896

Geertruidenberg CT111575
CT111612
CT111401
CT111791

BLD/18.0054963

WMO
Overige
Overige
Overige

€ 225.000
€ 10.875
€ 1.523
€ 761

€ 214.893
€ 10.875
€ 1.523
€ 761

€ 10.107
€0
€0
€0

€ 214.893
€ 10.875
€ 1.523
€ 761

Goeree-Overflakkee CT111316
Oude
jaren

Z-18-99240/131939

WMO
WMO

€ 614.184
€0

€ 607.153
-€ 15.970

€ 7.031
€0

€ 607.153
-€ 15.970

Gorinchem CT111463
CT111495
CT111322
CT111315
CT110753
CT111710
CT112062
CT111992
Oude
jaren

zaaknummer Z.094089

WMO
WMO
M&V
M&V
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige

€ 397.835
€ 12.860
€ 35.897
€ 140.342
€ 60.000
€ 4.950
€ 2.100
€ 1.333
0

€ 383.593
€ 12.860
€ 44.505
€ 150.042
€ 60.000
€ 4.950
€ 852
€ 1.333
€ 7.696

€ 14.242
€0
-€ 8.609
-€ 9.700
€0
€0
€ 1.248
€0
€0

€ 383.593
€ 12.860
€ 35.897
€ 140.342
€ 60.000
€ 4.950
€ 852
€ 1.333
€ 7.696

Gouda CT111424
Oude
jaren

1175237

Overige
Overige

€ 97.067
€0

€ 98.044
-€ 10.692

-€ 977
€0

€ 98.044
-€ 10.692

Hardinxveld - CT111403
Giessendam
CT111453

Getekende DVO 2019

WMO

€ 148.758

€ 148.758

€0

€ 148.758

M&V

€ 16.095

€ 16.793

-€ 698

€ 16.095

Hellevoetsluis CT111282
CT111350
CT111351

2018/07189
2018/07189
2018/07189

WMO
M&V
M&V

€ 363.016
€ 23.627
€ 33.215

€ 312.259
€ 23.052
€ 32.334

€ 50.757
€ 575
€ 881

€ 312.259
€ 23.052
€ 32.334

Z.093819
Z.093952
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Hendrik-Ido-Ambacht CT111349
CT111547
CT111956
Oude
jaren
CT111722

UMDS 18021 TV/KN

Heusden CT111615
CT111829
Oude
jaren
Hoeksche Waard CT111391
CT111905
CT111994
CT111605

CT111645

CT111645
CT111645
CT111645
CT111491
Oude
jaren
Oude
jaren
Oude
jaren
Krimpenerwaard CT111325

Z17/33935-62821

KDL/15017/U.12490
Z.11396/UIT.10583
Sub18/01122-65284
Z-18.29533\ALG
UIT\41309
Z.13695/UIT.11036
Sub18/01091-65068
Z.10893/UIT.10504
Z.10501/UIT.11118
Z/19/038858

ZK18003186

Loon op zand CT111651

WMO
M&V
M&V
M&V

€ 218.195
€ 261.640
€ 6.589
€0

€ 252.627
€ 258.993
€ 6.589
€ 1.580

-€ 34.432
€ 2.647
€0
€0

€ 218.195
€ 261.640
€ 6.589
€ 1.580

Overige

€ 12.000

€ 7.500

€ 4.500

€ 7.500

WMO
Overige
WMO

€ 459.271
€ 6.815
€0

€ 476.634
€ 6.815
-€ 4.303

-€ 17.363
€0
€0

€ 459.271
€ 6.815
-€ 4.303

M&V
M&V
M&V
WMO

€ 87.416
€ 6.625
€ 4.003
€ 629.960

€ 86.538
€ 5.844
€ 3.284
€ 608.857

€ 878
€ 781
€ 719
€ 21.103

€ 51.944
€ 5.844
€ 3.284
€ 608.857

M&V

€ 156.787

€ 157.383

-€ 596

€ 153.630

M&V
M&V
M&V
WMO
WMO

€ 15.956
€ 12.380
€0
€ 60.000
€0

€ 15.956
€ 12.380
€ 134.775
€ 60.000
€ 3.766

€0
€0
€0
€0
€0

€ 15.956
€ 12.380
€ 134.775
€ 60.000
€ 3.766

M&V

€0

€ 29.129

€0

€ 29.129

Overige

€0

-€ 2.557

€0

-€ 2.557

WMO

€ 393.219

€ 341.297

€ 51.922

€ 341.297

WMO

€ 60.407

€ 45.052

€ 15.355

€ 45.052

Molenlanden CT111411
CT111515
CT111708
CT111412
CT111427
CT111650
CT111652

zaaknummer 1011468
UMP18074 TV/lb
zaaknummer 1011468

WMO
WMO
WMO
M&V
M&V
M&V
M&V

€ 247.930
€ 32.500
€ 117.612
€ 28.400
€ 3.055
€ 37.200
€ 13.600

€ 299.515
€0
€ 135.750
€ 50.092
€ 3.155
€ 29.677
€ 14.566

-€ 51.585
€ 32.500
-€ 18.138
-€ 21.692
-€ 100
€ 7.523
-€ 966

€ 247.930
€ 32.500
€ 117.612
€ 28.400
€ 3.155
€ 37.200
€ 13.600

Nissewaard CT111448
CT111809
Oude
jaren
CT111644
CT111701
CT111912

SUB1800355

WMO
WMO
WMO

€ 301.081
€0

€ 202.523
-€ 84.781

€ 98.558
€0

€ 956.790
€ 202.523
-€ 84.781

SUB1800355
SUB1800310

M&V
M&V
Overige

€ 152.936
€ 55.415
€ 23.206

€ 151.209
€ 26.351
€ 17.990

€ 1.727
€ 29.064
€ 5.216

€ 151.210
€ 26.351
€ 17.990

Oosterhout CT111257

IO18007089 en
IO18006211

WMO

€ 137.500

€ 194.050

-€ 56.550

€ 194.050

WMO
WMO
Overige
WMO

€ 81.679
€ 52.083
€ 10.223
€0

€ 100.983
€ 55.928
€ 10.223
-€ 1.689

-€ 19.304
-€ 3.845
€0
€0

€ 100.983
€ 55.928
€ 10.223
-€ 1.689

WMO
M&V
M&V
M&V
Overige
M&V

€ 581.429
€ 48.318
€ 30.000
€ 5.000
€ 10.223
€0

€ 603.287
€ 47.035
€ 23.086
€ 23.086
€ 10.223
€ 17.733

-€ 21.858
€ 1.283
€ 6.914
-€ 18.086
€0
€0

€ 545.027
€ 48.318
€ 30.000
€ 5.000
€ 10.223
€ 17.733

Overige

€0

-€ 12.266

€0

-€ 12.266

CT111413
CT111880
CT111539
Oude
jaren
Papendrecht CT111661
CT111662
CT112013
CT112015
CT111539
Oude
jaren
Oude
jaren

2210260
2210260
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CT111467

WMO

€ 240.000

€ 240.000

€0

€ 240.000

CT111669
CT111727

SCW
Overige

€ 20.408
€ 24.910

€ 26.728
€ 24.910

-€ 6.320
€0

€ 20.408
€ 24.910

M&V
WMO
M&V
WMO
WMO

€ 13.072
€ 96.306
€ 19.350
€ 183.600
€0

€ 13.840
€ 82.306
€ 19.148
€ 197.332
€ 519

-€ 768
€ 14.000
€ 202
-€ 13.732
€0

€ 13.072
€ 96.306
€ 19.350
€ 183.600
€ 519

M&V

€0

€ 9.004

€0

€ 9.004

WMO

€ 83.338

€ 122.526

-€ 39.188

€ 122.526

Sliedrecht

Vijfheerenlanden CT111409
CT111410
CT111473
CT111703
Oude
jaren
Oude
jaren

29111
29111
29111
29111

Waalwijk CT111677
Waddinxveen CT111342
Oude
jaren

Z/17/011531-31098

WMO
WMO

€ 435.615
€0

€ 445.214
-€ 1.411

-€ 9.599
€0

€ 435.615
-€ 1.411

Westvoorne CT111429
CT111454

195315/198417
195315/198417

WMO
M&V

€ 64.852
€ 62.449

€ 63.406
€ 61.120

€ 1.446
€ 1.329

€ 63.406
€ 61.120

Zuidplas CT111408
CT111914

U17.007235

WMO
Overige

€ 69.738
€ 818

€ 59.481
€ 441

€ 10.257
€ 377

€ 59.481
€ 441

Zwijndrecht CT111693
CT111459
CT111657
CT111658
CT111457
CT111468
CT111692
CT111993

Zaaknummer 2094601
Zaaknummer 2154364

WMO
WMO
WMO
M&V
M&V
Overige
Overige
Overige

€ 205.009
€ 54.322
€ 375.580
€ 138.589
€ 15.892
€ 22.180
€ 27.030
€ 5.695

€ 205.009
€ 54.201
€ 375.580
€ 140.190
€ 27.720
€ 25.333
€ 39.063
€ 580

€0
€ 121
€0
-€ 1.601
-€ 11.828
-€ 3.153
-€ 12.033
€ 5.115

€ 205.009
€ 54.201
€ 375.580
€ 138.589
€ 15.892
€ 22.180
€ 27.030
€ 580

Oude
jaren

Overige

€0

-€ 5.695

€0

-€ 5.695

CZ Zorgverzekering CT111438
CT111439
CT111991
Oude
jaren

WLZ
WLZ
WLZ
WLZ

€ 66.654
€ 153.069
€ 18.075
€0

€ 86.198
€ 164.237
€ 10.556
-€ 13.287

-€ 19.544
-€ 11.168
€ 7.519
€0

€ 86.198
€ 164.237
€ 10.556
-€ 13.287

VGZ zorgkantoren CT111440
CT111441

WLZ
WLZ

€ 223.215
€ 189.474

€ 277.242
€ 154.388

-€ 54.027
€ 35.086

€ 277.242
€ 154.388

De Meentgroep CT111444

WLZ

€ 67.965

€ 93.944

-€ 25.979

€ 93.944

Coöp. Sociaal Teams CT111626
0-100+ MiddenHolland UA
CT111627
CT111628
Oude
jaren

WMO

€ 304.917

€ 237.047

€ 67.870

€ 237.047

WMO
WMO
WMO

€ 46.435
€ 785.236
€0

€ 48.757
€ 705.257
-€ 3.919

-€ 2.322
€ 79.979
€0

€ 48.757
€ 705.257
-€ 3.919

SDD CT111482
CT111848

Overige
Overige

€ 140.840
€ 155.940

€ 122.940
€ 157.710

€ 17.900
-€ 1.770

€ 122.940
€ 155.940

WMO

€ 216.126

€ 216.569

-€ 443

€ 216.126

M&V
SCW
Overige
WLZ

€0
€0
€ 515.262
€0

-€ 88.578
€ 19.753
€ 518.193
€ 13.287

€0
€0
-€ 2.931
€0

-€ 88.578
€ 19.753
€ 518.193
€ 13.287

Overige
opdrachtgevers

Zaaknummer 2153925
Zaaknummer 2162612
Zaaknummer 2214590
Zaaknummer 20190052322
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Totalen

WMO
M&V
SCW
Overige
WLZ
Totaal

€ 15.112.185 € 14.836.508
€ 2.290.690 € 2.890.695
€ 1.584.212 € 1.522.343
€ 1.280.717 € 1.192.472
€ 718.452
€ 786.565
€ 20.986.256 € 21.228.584

€ 207.784
€ 51.472
€ 81.122
€ 64.731
-€ 68.113
€ 336.997

€ 15.628.419
€ 2.796.971
€ 1.511.860
€ 1.167.374
€ 786.565
€ 21.891.189
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BIJLAGE 2 - OVERZICHT BESCHIKKINGEN 2019
Gemeente

Segment Beschikking nummer

Hendrik Ido Ambacht

WMO

Uw kenmerk: UMDS 18021 TV / KN 13-12-2018

Gorinchem

WMO

Uw kenmerk: WELZ/Sa/52859

Hardinxveld - Giessendam

WMO

Uw kenmerk: 052361205

Binnenmaas

WMO

Uw kenmerk: Sub16/00839

Cromstrijen

WMO

Uw kenmerk: UIT.05691\Z.01624

Korendijk

WMO

Uw kenmerk: KDK/08466/8363

Oud-Beijerland

WMO

Uw kenmerk: ALG UIT\34446\Z-16.23643

Strijen

WMO

Uw kenmerk: UIT.07521\Z.07791

Giessenlanden

WMO

Uw kenmerk: 16-20421 - 2836

Leerdam

WMO

Uw kenmerk: Z.16-1815 / Post Alg Uit\17287

Molenwaard

WMO

Uw kenmerk: 556166

Zederik

WMO

Uw kenmerk: Z.11427/UIT.18568

Brielle

WMO

Uw kenmerk: 17.0000428

Nissewaard

WMO

Uw kenmerk: SUB1600180

Hellevoetsluis

WMO

Uw kenmerk: Zaaknummer 2018/07189

Westvoorne

WMO

Uw kenmerk: 149925/150280

Goeree Overflakkee

WMO

Uw kenmerk: Z-18-99240/131939
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Dongen

WMO

Uw kenmerk: Zaaknummer: 00025035

Geertruidenberg

WMO

Uw kenmerk: BLD/GB/16.0070797

Oosterhout

WMO

Uw kenmerk: IO17012160

Heusden

WMO

Uw kenmerk: 497890

Altena

WMO
Overig

Uw kenmerk: 2019-008227 / D2019-06-005648
-

Werkendam

WMO

Uw kenmerk: 100330

Bodegraven-Reeuwijk

WMO

Uw kenmerk: Z-16-38472/DOC-16008959

Krimpenerwaard

WMO

Uw kenmerk: ZK18003186 docnr. 18-0026940

Gouda

WMO

Uw kenmerk: 1020091

Waddinxveen

WMO
Overig

Uw kenmerk: Z/17/011531-31098
-

Zuidplas

WMO

Uw kenmerk: U16.008132

VGZ Zorgkantoor
(ZHE - BN West Brabant)

WLZ

Geen kenmerk

CZ Zorgkantoor
(AV - MH - BN Midden Brabant)

WLZ

Geen kenmerk
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