
Wat kan MEE Arbeid voor ú betekenen?

Nieuwsbrief MEE Arbeid 

Voorwoord 

 

'Participatie is de basis voor 
inclusie. Een samenleving waarin 
iedereen telt en waarin elk individu 
op eigen kracht een waardevol 
leven kan leiden.' 

Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. 
Werk is een belangrijk onderdeel in ieders leven. Zeker in deze coronacrisis, welke 
invloed heeft op ieders werk, beseffen wij allemaal hoe bepalend werk is in het leven. 
Het heeft invloed op je inkomen, hoe je je dag besteedt, je toekomstperspectief, je 
gevoel van eigenwaarde, ofwel de grip op het leven. 
Ook mensen met een beperking willen grip op hun leven, zodat ze volwaardig mee 
kunnen doen. De één heeft hierbij meer behoefte aan ondersteuning dan de ander. 
Ik ben dan ook trots op deze eerste nieuwsbrief van MEE Arbeid over wat MEE voor 
mensen met een arbeidsbeperking én werkgevers kan betekenen. 

Annelien Theeuwes, manager MEE    



Wat doet MEE? 

MEE gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen 
met een beperking. Samen met u zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving. 
We zijn er voor mensen met een beperking, maar steeds vaker ook voor mensen 
zonder beperking. 

MEE ondersteunt mensen op het gebied van: 

• Cliëntondersteuning
• Leren en werken
• Opvoeding en ontwikkeling
• Samenleven en wonen
• Geldzaken en regelgeving

De diensten van MEE zijn gratis en een doorverwijzing of indicatie is niet nodig. Het 
aanbod van diensten van MEE verschilt per gemeente. 
Lees verder: https://www.meeplus.nl/werkwijze/ 

Volg MEE Arbeid op Linkedin!

http://www.meeplus.nl/werkwijze/
http://www.meeplus.nl/
https://www.linkedin.com/company/mee-plus-arbeid/


 Wat kan MEE Arbeid voor werkgevers betekenen? 

Sinds de invoering van de Participatiewet en de wet Banenafspraak zijn er steeds 
meer werkgevers die maatschappelijk en inclusief willen ondernemen. In de praktijk 
blijkt dit vaak complex. De werkgeversbenadering van MEE heeft als doel om de 
werkgever te ontlasten, te trainen en te ondersteunen in de begeleiding van de 
werknemer. Naast deze ondersteuning is er voor de werknemer ook ondersteuning in 
de thuissituatie op het gebied van gezondheid, geldzaken en leefomgeving. 

* Als er ondersteuning nodig is voor uw werknemer, is onze dienstverlening gratis.
Voor trainingen en bedrijfsadvies kunt u een offerte bij ons opvragen.

LEES MEER ondersteuning aan werkgevers 

http://www.linkedin.com/showcase/28867840/admin/
http://www.meeplus.nl/
https://www.meeplus.nl/arbeid/werkgever/


Een mooi voorbeeld van ondersteuning aan werkgevers is het aanbieden van de 
participatiescan aan bedrijven en organisaties. De scan toont op maat de kansen en de 
mogelijkheden op het gebied van inclusief en maatschappelijk werkgeven. 

LEES MEER  De participatiescan in de supermarkt 

Wat doen de integrale arbeidscoach en de toekomstcoach?

Door een uniek totaalpakket aan dienstverlening helpen de Integrale Arbeidscoach 
en Toekomstcoach (18- 18+) de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een 
beperking te verkleinen en duurzaam te maken. 

Dit doen we o.a. door: werkfit maken, 

• (Arbeids)diagnostiek (https://www.meeplus.nl/arbeid/arbeidsdiagnostiek/)
• Vinden van een opleiding, stage of dagbesteding, jobcoaching

(https://www.meeplus.nl/arbeid/jobcoaching/)
• Functiecreatie (https://www.meeplus.nl/verhalen/besparen-door-

functiecreatie/)
• Arbeidsdeskundig advies

(https://www.meeplus.nl/arbeid/arbeidsdeskundigadvies)
• Cursussen (https://www.meeplus.nl/arbeid/deskundigheidsbevordering/  )

• Bedrijfsadvies (https://www.meeplus.nl/arbeid/participatiescan/)

Lees verder over Integrale Arbeidscoach:

https://www.meeplus.nl/arbeid/integrale-arbeidscoach/

Lees verder over Toekomstcoach:

https://www.meeplus.nl/arbeid/toekomstcoach/

http://www.meeplus.nl/
http://www.meeplus.nl/verhalen/uitreiking-eerste-participatiescan/
https://www.meeplus.nl/arbeid/arbeidsdiagnostiek/
https://www.meeplus.nl/arbeid/jobcoaching/
https://www.meeplus.nl/verhalen/besparen-door-functiecreatie/
https://www.meeplus.nl/arbeid/arbeidsdeskundigadvies
https://www.meeplus.nl/arbeid/deskundigheidsbevordering/
https://www.meeplus.nl/arbeid/participatiescan/


 "Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk mensen aan het werk te helpen. 

Lees de blog van Arthur 
Moen! 

 BLOG, BLOG, BLOG, BLOG, BLOG, BLOG, BLOG

 Je zoekt een vacature of creëert er een. Je zoekt een kandidaat met een 

 passend profiel, faciliteert een ontmoeting en klaar." 

Welke sleutels leiden naar een duurzaam 
dienstverband? 

https://www.meeplus.nl/arbeid/participatiescan/
https://www.meeplus.nl/arbeid/integrale-arbeidscoach/
https://www.meeplus.nl/arbeid/toekomstcoach/
https://www.meeplus.nl/verhalen/hoe-wordt-een-garantiebaan-duurzaam/


MEE is als onafhankelijk cliëntondersteuner uw ‘netwerkpartner’ en werkt samen met 

VSO-scholen, praktijkscholen, gemeenten, UWV, andere (semi-) overheidsinstellingen, 

werkgevers, zorgaanbieders en jobcoachorganisaties. 

Keurmerk 
De professionals van MEE zijn aangesloten bij het NOLOC en het 
Registerplein 

De diensten van MEE zijn gratis en een doorverwijzing of indicatie is niet nodig. Het 
aanbod van diensten van MEE verschilt per gemeente 

 Meer weten? Neem contact op met één van onze vestigingen: 

• Alblasserwaard/Vijfheerenlanden | T 0183 69 16 00
• Brabant-Noord | T 0416 67 55 00
• Drechtsteden | T 078 750 89 00
• Midden-Holland | T 0182 52 03 33
• Zuid-Hollandse Eilanden | T 0181 33 35 07

Over.....




