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l\,¡lKH in het kort
MEE versterkt al t¡ên jaar è¡gen kracht en netwerk voor
cl¡ënten; nét dat steuntje ¡n de rug om op e¡gen kracht verder te

kunnen.

MEE versterkt op drie niveaus:

1.
2.
3.

lnd¡viduele en collectieve cl¡éntondersteuning binnen de
gemeentelijke strucluur (vanu¡t onafhankelüke positie)
Organisatorisch onafhankelüke cl¡ëntondersteuning buiten de
gemeentelüke structuur (o.a. ook voor Wz)
Kenn¡sdeling ên methodeoverdracht aan gemeenten, (sociale)
partners, vriiw¡lligers en bedriifslêven vanuit kenniscentrum

lndividuele eliðntr:ndersteur"rinç
r'

Unieke, onafhankelüke MEE-methodê (gekantelde oplossing):
Vraagverduidelijk¡ng

en kenn¡s van beperk¡ngen

lnformatie en advies
Meer nodig? Korldurende ondersteuning (één of meerdere gesprekken):

'
'
'
.
.
.
.
.

Persoonlükedoêlstêll¡ngèn

en mogolijkhsden in kaart b16ngen

Vêrsterken eigen kracht door kwal¡teiten om te zetton in mogølijkheden

Soc¡âleNetwerkVersterking
Collectieve oplossing voor individuele vrâag
Büstâân bij gesprek, ondezoek, aanvraag zorgfuoo¡zionlng
Bolrekken anderê ¡nstanl¡ês
0-7 jaar? lntegralêVroeghulp
Wegwüzennaar(nformelê)zorg
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In<iivi*

uel* cli'äntondersteuning

/
/

Nieuwe sociale professional levert gekantelde oploss¡ng op maat
Spec¡f¡eke deskundigheid, methode op alle doelgroepen van toepass¡ng:
- (vsrstandolijk6) beperking, chronisch zi6ken, NAH, AsS, GGZ en ouderen

/
/
r'
"/
/
/
r'
/

Alle vrâgenop alle leefgebieden
Stelsel oversiijgend, toepasbaar binnen wÙk- of geb¡edsteams
Vanuit een onafhankelüke positie

Preventief
Voor iedereen vrij toegankelijk (zonder Ìnd¡cat¡e)
R¡cht zich op cl¡ënten, naasten en mantelzorgers
Groot netwerk, samenwerkingsverbanden op uiteenlopende gebieden
lnschakelen spec¡alismen als SJD en gedragsdeskundigen

*$

,d'."'.'

sft*f,'i.,,i

$rganìsatoris*h cnalhankelijkc
cliår'rtor¡d*rst*u

n

inç

Bú gesprek met gemoento, zorg¡nstellìng of ândero instanlio
Bû (voor)onderzoek

naar bep6rking

Bij aanvraag zoag ofvoorzion¡ng
Bij hetv¡nden van een passsndo zorgaanbiodor
opstellen, evâlueren en bijstsllon peßoonlijk- ên zorgplan
Voor bemiddel¡ng tussen cl¡önt an zorgaân¡Íeder

/

Voor cl¡énten die vallen onder de Wmo ) via consulent in gemeente
organisatorisch onaf hankel¡jk georganiseerd bu¡ten de gemeente

/
/
/
/

Voor cliënten met een Wz-indicatie ) rechtstreeks
Onafhankelijk van gemeenten, zorgkantoren en zorgorgan¡saties

of

Korte lijnen en snel schakelen, ongeacht zorgryaarte

Gekanteldewerkwize

tn

Kcnn!scæntr*m
/

Kanteling in sociaal domein mede mogelijk maken
Tra¡non g€meenlen, (soc¡âls) partnerô en vdjwilligers (bv herkennenvan en
omgaan mot bopêÍkingeh, sociale n€twerkvsrstork¡ng, vraagverdu¡dêlÜking,
lovonsverhalen)

/

Extra ¡nzet op specif¡eke (probleemgebieden)
projecien (bu MEE op Weg, Navigâtor, Mediation,

(Bovon)regionaleÍokâle
sociale kaârl)

/

Prev€ntieve,collectievevoorlichting
Gastlesson en cußussen (bu MEEdoon in het bas¡sondoMijs, dig¡maatjes, Girls
Talk)

r'

Coörd¡natieintegralesamenwerkingsverbanden
(bu lntegrale Vroeghulp, SNV Sâmenwerkingsverband Autismo Gelderland)
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Wa{ lev*rt &1lf;tr np?
Voor cl¡ëntên:
en eigen regie
Vergroten eigenwaarde, zelf vertfouwen, positieve energ¡e
lnzicht in (lokale) sociale kaart

Vergroten zelfredzaamheid

U¡tbreiding soc¡ale netwerk
Verhoogde weerbaarhe¡d

Ontlasten naasten en mantelzorgers

üpvaeelinç & tntwikkeling
-

We lopen vast in de opvoed¡ng van ons k¡nd, wie kan helpen?
Ons kind heeft een beperk¡ng, wat nu?
lk vermoed dat mijn dochter een ontw¡kkelingsachterstand heeft..
M¡jn zoon laat gedragsproblemen z¡en, wat kan ik doen?
M¡jn k¡nd wil graag buitenspelen, maar heeft geen vriendjes
M¡jn dochterwordt 18 jaar, wat moet er geregeld worden?
Welke sportmogelükheden zijn er voor k¡nderen met een beperking?

$a¡nenlev*n *. Vll*n*n
Hoe ga ¡k om met de beperking van mijn partneP
lk w¡l graag dat m¡jn kind zelfstandig kan gaan wonen, wat ¡s er mogelük?

lk voel me af en toe alleen, hoe maak ik vrienden?
lk z¡e er tegenop om weer zelfstandig mijn leven op te pakken...
lk ben op zoek naar een zinvolle dagbesteding, (sport)act¡v¡teit of
logeeropvang
lk heb moeite met seksualite¡ten relaties
lk w¡l graag dat iemand mij helpt b¡j herìndicat¡e of bezwaar
Voor veryoer ben ¡k altüd afhankelükvan anderen, z¡jn er andere
mogelûkheden?

lk vermoed dat er sprake ¡s van hu¡selijk geweld
lk denk dat mijn vr¡endin een loverboy heeft...
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Lsrsn & Werken
Wat ¡s de beste school voor ons kind?
Welke veryolgople¡ding past bû mij?
Kan mün kind een betaalde baan aan of ¡s een beschermdewerkplek

beter?
Hoe vìnd ik werk dat bij mü past?
lk raak steeds min baan kwijt. Waar ligt dat nou aan?
lk heb geen ¡nkomen. Kan ¡k een u¡tker¡ng aanvragen? Kan iemand mü
ondersteunen bij gesprekken b¡j gemeente of UWV?
lk w¡l graag vrijw¡lligerswerk ofdagbesteding. Kan dat? En wat moet ik
hieruoor doen?
lk wil wel (weer) werken, maar ¡k heb ondersteuning nodig...
lk w¡l mijn stage graag omzetten naar een baan, hoe doe ik dat?

;t;

TSTEC

p*ft¡l..ll

R*gelçevinç & *elduaken
Hoe regel ¡k mûn geldzaken?
lk vind het moe¡lijk om

ovezichtte houden en wil geen schulden maken.

Wie zorgt ervoor m¡jn kind als ¡k er niet meer ben?
Mijn aanvraag voor een u¡tkering, ¡nd¡catie of een voozien¡ng ¡s
afgewezen. Wat kan ¡k daaraan doen?
Mijn aanvraag voor een won¡ngaanpassing ¡s afgewezen, kan iemand
helpen met het schr¡jven van een beruaarschrift?

mi

Mijn dochterwordt 18, maar het is niet wenselük datze zeggenschap
krijgt over haarfinanciðn..

xt

Wat lev*rt IVIüä *p?
Voor gemeenten:

-

Gekanteldeoploss¡ng
Voorkomen(duurdere)zorg

-

Tegengaan verspill¡ng in de keten door snelle, integrale aanpak
en wêrk
naaren

Beperkenu¡tker¡ngen
Collect¡eve (goedkopere) oploss¡ng voor ¡ndividuele vragen
Veruangen

fomele zorg door meer ¡nformele zorg

(lndirecte)werv¡ngvrijw¡lligers
BeperkenaangepastveNoer
Voorkomen maatschappel¡jke kosten (schuldproblematiek,
won¡nguitzetting, rechtsgang, herhaalde conf l¡ctsituaties)

criminalite¡t,
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\f/at levcrt l\dfiîll op?
Voor bedr¡jfsleven en (sociale) partners:
Kostenbespar¡ng en eff ic¡ency door kantelingsmethodes
Kunnen voldoen aan zorgpl¡cht n¡euwe doelgroepen
en eff¡c¡ency door effectievere aanpak mensen met
beperking
Succesvol inzelten medewerkers met beperking, uitval en vezuim
voorkomen
Betere aanslu¡ting k¡nderen met beperk¡ng in regulier ondeN¡js, u¡tval
voofkomen
Betere aanslu¡ting op maatschappij na detentie (voorkomen recidive)
Kostenbesparing en eff¡ciëntie door voorkomen escalatie conflicten
Verminderingvan klacht€n, verhoogdetevredenhe¡d
Kostenbesparing
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