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Met dit e-book wil MEE Gelderse Poort een bijdrage 
leveren aan de uitdagingen waarvoor de gemeenten 
staan in de komende jaren. Er wordt veel gesproken 
over ontschotting, terug naar de burger in de wijk en 
integraal werken. MEE neemt actief deel aan deze 
transformatie. Wij zetten onze expertise in en delen dit 
met andere professionals, zodat we een aanzet leveren 
aan gemeenten in het stimuleren en versterken van de 
eigen kracht van haar burgers. 

De decentralisaties staan voor de deur. Het Passend 
Onderwijs, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Thema’s 
binnen het sociale domein die ons allen raken en aan het 
hart gaan. 

In dit e-book laten we u zien en ervaren wat MEE zo uniek 
maakt. U maakt kennis met onze doelgroep. Wij bieden 
u een indrukwekkende kijk in de (belevingswereld) van 
onze cliënten en de vraagtekens die zij hebben op het 
gebied van professionele cliëntondersteuning gezien de 
transities en de grootschalige bezuinigingen.

Wij maken inzichtelijk op welke gebieden MEE uw 
participatiepartner is. Omdat we thuis zijn in de wereld 
van arbeid, zorg, welzijn én onderwijs, ervaren we 
dagelijks hoe bestaand beleid uitpakt in de praktijk 
en herkennen we kansen voor verbinding. Dat delen 
we graag met gemeenten, bijvoorbeeld door hen te 
adviseren in de beleidsontwikkeling en door middel van 
deskundigheidsbevordering.

Wij hopen dat dit e-book u als lezer zal inspireren en 
enthousiasmeren. 

Mocht het digitale kijkje in onze keuken naar meer 
smaken, dan nodigen we u van harte uit bij ons of in 
de wijk om door te praten hoe we samen ons ideaal tot 
werkelijkheid kunnen maken. 

Ik wens u veel kijk/leesplezier. 

J.E.C. (Hanneke) Jacobs MBA
Directeur-bestuurder MEE Gelderse Poort
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nodig zijn om duurzaam te participeren.  
Indien nodig organiseren wij tijdelijke 
medische en maatschappelijke ondersteuning. 
Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.  

Wij zijn verbinder tussen partijen, initiator, 
vernieuwer en de schakel tussen formele en 
informele zorg.

Visie
Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. 
Een inclusieve samenleving waarin ook mensen met 
een beperking optimaal kunnen participeren. MEE is er 
voor die mensen die door hun beperking hierin worden 
belemmerd. MEE is er voor professionals als gemeenten 
en samenwerkingspartners om samen de zorg en welzijn 
voor deze kwetsbare burgers zo te organiseren dat er 
daadwerkelijk sprake is van een inclusieve samenleving.

Missie ‘MEE maakt meedoen mogelijk’
MEE Gelderse Poort zorgt dat kwetsbare burgers 
-  vaak mensen met een (meervoudige) beperking - en 
hun directe omgeving (het sociale netwerk waaronder 
mantelzorgers en vrijwilligers) naar vermogen kunnen 
(blijven) meedoen in de samenleving. Dit doen wij op 
alle levensgebieden en in alle levensfasen,  samen met 
gemeenten en partners in zorg, wonen, welzijn, onderwijs 
en werk. Juist door de inzet van het informele netwerk 
en/of (tijdelijke) professionele cliëntondersteuning worden 
complexe vraagstukken preventief opgelost. Dit levert 
de samenleving maatschappelijke winst op. Wij helpen 
mensen met een beperking  de eigen kracht te versterken 
en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit 
vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. 
Wij adviseren kwetsbare burgers bij de inschatting wat 
zij wel en niet zelf kunnen, wij adviseren gemeenten en 
samenwerkingspartners welke voorzieningen voor hen 

Missie, visie en kernwaarden WEBSITE

Wij vervullen een belangrijke functie 
voor kwetsbare burgers met een 
ondersteuningsvraag die zonder indicatie 
voor verdere zorg - dus niet voorkomen 
in de registraties van zorginstellingen -  
met onze (kortdurende) hulp zelfstandig 
kunnen functioneren en MEEdoen.  
Zij melden zich bij één van de MEE 
service desks (laagdrempelig) of komen 
op verwijzing vanuit de wijkloketten 
in de gemeente (Wmo), ziekenhuizen, 
consultatiebureau, CJG of school.  
De dienstverlening van MEE Gelderse 
Poort is sterk preventief gericht op het 
verbeteren van kwaliteit van leven. 
Onderzoek van Ernst & Young heeft 
uitgewezen dat elke geïnvesteerde 
euro in de dienstverlening van MEE de 
samenleving 4 euro oplevert. 

Preventief en kostenbesparend 
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Onze ambitie is het 
ondersteunen van 

gemeenten vanuit het 
gezamenlijke vertrekpunt 

van een inclusieve 
samenleving. Als verbinder 
zijn wij de schakel tussen 
formele en informele zorg.

Kernwaarden en werkwijze
Maatwerk leveren, samen slimmer organiseren en 
zorgdragen voor meedoen. Dat zijn de wortels van MEE. 
Wij werken cliënt- en vraaggericht, dichtbij de burger 
en daarom sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de lokale 
wijk- en/of dorpskern samenwerkingsverbanden. Wij 
werken integraal in het sociaal domein en hebben daarom 
een belangrijke schakelfunctie tussen zorg, welzijn, 
onderwijs en werk. Door onze jarenlange ervaring en 
hoogopgeleide professionals weten wij als geen ander 
wat het betekent om met een beperking te leven. En wat 
de voorwaarden en mogelijkheden zijn om deze burgers 
in de samenleving te betrekken zonder beroep te hoeven 
doen op een duurdere tweedelijnszorg.
De preventieve kracht van MEE PDF van website

Doelgroepen
Gemeenten en maatschappelijke 
organisaties
We zijn de samenwerkingspartner voor 
alle organisaties die mensen met een 
beperking van dienst willen zijn. We 
adviseren gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven over hoe 
zij hun dienstverlening beter toegankelijk 
kunnen maken voor mensen met een 
beperking. Daarbij werken we samen met 
cliëntorganisaties.

Cliënten  
We ondersteunen mensen met een 
beperking die door hun beperking vragen 
hebben of problemen ondervinden met 
hun zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie. De beperking kan verstandelijk, 
lichamelijk, zintuiglijk of psychisch zijn. De 
beperking kan aangeboren zijn, het gevolg van 
een chronische ziekte, ongeval of een andere 
oorzaak hebben. We ondersteunen ook het 
netwerk van deze mensen. 

We ondersteunen op alle levensgebieden en in alle 
levensfasen. Dat doen we vraaggericht, integraal, 
laagdrempelig, onafhankelijk, professioneel  
en deskundig.
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MEE Gelderse Poort neemt actief deel aan de 
transformatie in het (boven)lokaal sociaal domein. Wij 
willen gemeenten graag helpen om de zelfredzaamheid 
en maatschappelijk participatie van hun kwetsbare 
burgers te bevorderen. Eigen kracht, zelfregie en 
MEEdoen naar vermogen staan hierbij voorop. Dit 
doen we door kennis delen (integraal gemeentelijk 
beleidsadvies), het verbinden van kwetsbare burgers en 
samenleving (versterken sociaal netwerk, wijkgericht 
werken), ontzorgen (cliëntondersteuning, preventief 
problemen oplossen) en innoveren.
Maatschappelijke Business Case: MEE als publieke waarde (2010) 
PDF website

Wat maakt ons uniek?

We onderscheiden ons door:
• Een preventieve en generalistische aanpak met  

specialistische expertise
• Expert in vraagverheldering en kortdurende  

(individuele) cliëntondersteuning
• Jarenlange kennis van en ervaring met  

(mensen met) beperkingen
• Hoog gekwalificeerde en onafhankelijke professionals
Sectoroverschrijdende diensten als:
- Kennismakelaar.
- Signalering & Beleidsadvies.
- Onderzoek en Methodieken. 
- Training / Scholing / Diensten. 
- Projectmanagement.

“MEE is voor ons een belangrijke partner. 
Consulenten zijn experts op het gebied van 
leven met een beperking. Als casemanagers,                                  
jeugdhulpverleners of andere professionals 
worstelen met een cliënt, leggen MEE-consulenten 
de vinger snel op de zere plek; zij herkennen 
de beperking achter het gedrag. MEE kan 
professionals ondersteunen in hun werk met 
deze mensen. Dat vergroot het succes van alle 
inspanningen.”

Igor van der Vlist 
Adviseur gemeente Nijmegen
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René van der Slot

Michiel Kunstman

Karin Pouwels en zoon Robin

Familie Leenders

Deel 1: Licht verstandelijke beperking – een late diagnose
Na jaren van eenzaamheid en onbegrip blijkt dat René licht  
verstandelijk beperkt is.Met de juiste ondersteuning kan René 
weer meedoen. Zijn ervaring zet hij in om lotgenoten te helpen.

Deel 3: Zorgen voor een zwaar autistische en verstandelijk  
gehandicapte zoon.
MEE vormt is de onmisbare schakel tussen de betrokken zorgin-
stanties. Karin hoopt haar zoon Robin zo lang mogelijk thuis te 
kunnen houden. Hiervoor doet ze regelmatig een beroep op de 
expertise van MEE.

Deel 4: Leven met het syndroom van Asperger 
Door zijn beperking is structuur voor Michiel noodzakelijk om 
te kunnen functioneren.. Bij elke verandering valt hij terug op 
hulpverlening. Michiel krijgt ondersteuning in zijn werk (jobcoach), 
financiën, huishouden en sociale vaardigheden.Michiel kan naar 
vermogen participeren. Hij woont zelfstandig, heeft inkomen, 
maar blijft afhankelijk van zowel formele als informele zorg.

Deel 2: Multi-probleem gezin – omgaan met ADD, ADHD, DCD, diabe-
tes, epilepsie, laag 1Q en schulden. 
De preventieve aanpak van MEE voorkomt toename van de com-
plexe problematiek in dit gezin. De kortdurende ondersteuning is 
steeds gericht op het versterken van eigen kracht. Hierdoor blijven 
maatschappelijke kosten beperkt.

Δ Δ
ΔΔ
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U kunt als gemeenten de voorwaarden creëren voor 
een ‘inclusieve’ samenleving waarin iedereen naar 
vermogen mee kan doen. Met onze specialistische 
kennis over mensen met een beperking kunnen wij u 
helpen bij het creëren van de voorwaarden. Dit doen 
wij door het aanbieden van onze diensten  
en producten:

• Informatie en advies   
We organiseren  voorlichtingsbijeenkomsten (ook 
in de wijken binnen onze regio) en thema-avonden 
over wet- en regelgeving,

• Kennisoverdracht 
MEE adviseert overheidsinstellingen, 
(maatschappelijke) organisaties en bedrijven 
graag over hoe zij hun dienstverlening beter 
toegankelijk kunnen maken voor mensen met een 
beperking. Het Expertisecentrum van MEE verzorgt 
trainingen en scholing om professionals kennis- en 
vaardigheden bij te brengen bij het herkennen van 
en omgaan met (mensen met) een beperking en op 
het gebied van generalistische methodieken zoals 
het voeren van keukentafelgesprekken.

• Cliëntondersteuning  
Bij MEE staat de cliënt altijd centraal. In de 
individuele ondersteuning helpt MEE cliënten bij het 
organiseren van hun leven, zodat meedoen in de 
samenleving (weer) mogelijk is. 

Samen inzetten op meedoen 3

• Informele netwerken
Met Sociale Netwerk Strategieën (SNS) helpen 
we mensen hun eigen ondersteuning te 
organiseren. 
Lees meer op pagina 13

WEBSITE

MEE verdient elke euro voor de 
samenleving vier keer terug 

Preventieve, kortdurende ondersteuning 
is hét recept om meedoen voor kwetsbare 
mensen echt mogelijk te maken. Daarvan 
zien wij dagelijks het bewijs. Onze cliënten, 
mensen met een beperking, nemen dankzij 
de juiste ondersteuning de regie in eigen 
hand. Zij voelen zich sterker, zelfstandiger en 
onafhankelijker. Ze zijn beter opgewassen 
tegen eventuele nieuwe problemen in de 
toekomst en kunnen gewoon meedoen. Ook 
de samenleving profiteert daarvan.
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In 2012 bestond 70% van de geleverde 
diensten van MEE Gelderse Poort uit 
informatieverstrekking en advisering, 
vraagverduidelijking en kortdurende en 
kort cyclische ondersteuning. Met deze 
vormen van onafhankelijke ondersteuning 
voorkomen we zwaardere zorg. Dit doen 
we door de zelfredzaamheid van onze 
cliënten binnen hun eigen leefomgeving te 
stimuleren met gemiddeld twee 
diensten per cliënt.

• Projectmanagement 
Met onze verbindende aanpak brengen wij lokale partners 
snel samen en dragen we bij aan integrale oplossingen. 
Omdat MEE stelseloverstijgend werkt en mensen begeleidt 
op álle levensgebieden, overzien consulenten snel het 
geheel. Het Expertisecentrum kan u terzijde staan als het 
gaat om het leveren van de juiste input en het creëren van 
een optimaal samenspel.

• Detachering 
MEE Gelderse Poort zet zich in om met kennis van zaken 
opdrachtgevers te voorzien van de juiste experts. Steeds 
meer bieden we ook totaaloplossingen voor complexe 
projecten. Onze diensten leveren we uiteraard op basis 

van maatwerk. Het slagen van een project hangt af van de 
juiste mix van mensen, middelen en mogelijkheden om te 
komen tot de gewenste doelstellingen.  
Lees meer op pagina 20 

Outreachend werken

Outreachend werken is een manier van 
werken die wordt ingezet bij mensen die vaak 
zelf niet om hulp vragen, maar die deze wel 
nodig hebben. Dit blijkt uit signalen uit hun
omgeving over bijvoorbeeld verwaarlozing, 
huiselijk geweld, dreigende huisuitzetting, 
eenzaamheid of overlast.
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• Oplossingen sluiten beter aan bij de 
hulpvraag, omdat cliënten en het sociale 
netwerk gestimuleerd en uitgedaagd 
worden om tot oplossingen te komen

• Cliënten zijn minder afhankelijk  
van professionals

• De druk op betaalde zorg en welzijn  
wordt verlicht

• Er is minder terugval, want oplossingen zijn 
duurzamer

• Mantelzorgers raken minder snel overbelast 
door een optimaal samenspel tussen 
formele en informele partijen

MEE-consulenten zijn 
geschoold in SNS en 

delen methodieken met 
professionals in andere 

organisaties.

Uitgelicht
→ MEE- monitor  
Op basis van het onderzoeksrapport MEE-monitor bieden 
wij de gemeenten inzicht in de zelfredzaamheid en de 
behoefte aan begeleiding bij mensen met een beperking 
in de regio Gelderse Poort.
Rapport MEE-monitor 2013

→ Sociale Netwerk Strategieën (SNS)
Met Sociale Netwerk Strategieën (SNS) helpen we 
mensen hun eigen ondersteuning te organiseren. MEE 
Gelderse Poort kijkt samen met de cliënt welke vragen 
hij heeft en welke mensen uit zijn netwerk kunnen 
meedenken over oplossingen. Zo ontstaat er een 
fijnmazig, informeel steunsysteem om mensen heen. Pas 
als cliënten of de mensen uit hun netwerk de problemen 
niet zelf kunnen oplossen komt professionele zorg of hulp 
in beeld. 
http://www.youtube.com/watch?v=OqeWD37LgMU /bron 

wmowerkplaatsen

WEBSITE

Voordelen van Sociale  
Netwerk Strategieën (SNS)
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Eigen kracht versterken
3

→ Informele Netwerk Ondersteuning (INO) 
Een informele netwerk ondersteuner denkt mee met de 
cliënt en/of gezin wat er moet gebeuren om een sociaal 
netwerk op te bouwen of te versterken. Een netwerkcoach 
ondersteunt de cliënt bij het maken en uitvoeren van een 
plan zodat hij of zij en/ de kinderen mee kunnen 
(blijven) doen. 
De kracht van het Informele Netwerk  

→ Ervaringsdeskundigen belangrijke schakel 
MEE Gelderse Poort coördineert het STIP GGz Arnhem. 
(Voormalige) cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg 
(GGz) - ervaringsdeskundigen - helpen mensen die 
vastlopen en informele hulp zoeken. Bijvoorbeeld aan 
de hand van informatie, begeleiding en advies en soms 
gewoon met een arm om iemands schouder..  
Samenwerken met ervaringsdeskundigen

“We hebben capaciteit om veel mensen te ondersteunen op een 
kostenbesparende manier.”

Lucy Auch 
Consulent MEE Gelderse Poort

   

MEE Gelderse Poort helpt kwetsbare burgers 
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
toekomst. Dat doen we door als onafhankelijke 
adviseur náást de cliënt te gaan staan en uit te 
gaan van zijn eigen kracht.

Empowerment
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→ Wijkgericht werken
Met gemeenten en andere lokale partijen werkt MEE 
Gelderse Poort aan een wijkgerichte aanpak. Dat vergroot 
het succes van de maatschappelijke ondersteuning.  
De invulling van de wijkaanpak verschilt per gemeente, 
de kracht van MEE is steeds herkenbaar. Met onze 
verbindende aanpak brengen wij lokale partners snel 
samen en dragen we bij aan integrale oplossingen. 
Daarnaast delen we onze kennis van beperkingen, en de
daarmee samenhangende specifieke vragen en 
problemen, met alle partners in het wijkteam. Zoals in 
Nijmegen, waar MEE deel uitmaakt van  
de sociale wijkteams.

Expert in vraagverheldering  
 
In het gesprek met de cliënt komt het héle 
verhaal op tafel. Zo maken we de échte 
ondersteuningsvraag van kwetsbare mensen 
zichtbaar. MEE Gelderse Poort past methodes van 
vraagverheldering overal toe waar mensen met 
een beperking aankloppen voor hulp; bij het  
Wmo- of Zorgloket, in de wijk of in het Centrum 
voor Jeugd en Gezin, zowel in front- als 
in backoffices. Ook helpen we cliënten na 
doorverwijzing en werken we outreachend op het 
moment dat er zorgen zijn die maatschappelijke 
problemen veroorzaken. Goede vraagverheldering 
betekent snel verder kunnen met observatie  
en diagnostiek.

Met onze  
verbindende aanpak  
brengen wij lokale 
partners in de wijk  

snel samen.

WEBSITE

Maatschappelijke taken 

In 2012 heeft MEE Gelderse Poort in aansluiting op 
de toenemende samenwerking met gemeenten veel 
geïnvesteerd in maatschappelijke taken. De uren die 
hieraan zijn besteed, zijn dan ook hoger dan in 2011. 
Dit heeft vooral te maken met de vraag van gemeenten 
naar de inzet van MEE-consulenten in hun initiatieven op 
wijkniveau (wijkteams, gebiedsteams, projecten).
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Werken aan een inclusieve samenleving
3

→ Casemanagement Integrale Vroeghulp (IVH) 
MEE Gelderse Poort is coördinator van deze Integrale 
Vroeghulpteams en biedt casemanagement aan. De 
Integrale Vroeghulpteams in de regio’s Arnhem, Tiel en 
Nijmegen bestaan uit verschillende disciplines. Zij geven 
advies aan ouders of verzorgers van kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 7 jaar, op vermoeden van een (dreigende) 
ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen. 
PDF IVH jaarbericht 

Digitale platform IVH

“Integrale Vroeghulp is een gespecialiseerd Zorg Advies Team 
dat zeer waardevol is. De verbinding met het medische circuit 
is binnen IVH heel goed geregeld.”

Luuk van Geffen 
Wethouder gemeente Arnhem 
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→ Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs geeft MEE Gelderse 
Poort voorlichting over ‘anders zijn’ op scholen. Deze 
voorlichting is gericht op leerlingen van 4 tot 12 jaar, het 
voortgezet onderwijs, de ouders en het onderwijsteam. 
Het doel is: erkenning en herkenning, begrip en respect 
voor elkaar, informatie en ervaringen uitwisselen en 
kennis delen en vergroten. Er wordt onder andere 
gebruikt gemaakt van een ervaringscircuit, gesprekken 
met ervaringsdeskundigen, kennisoverdracht in 
de vorm van workshops, lesmateriaal en creatieve 
verwerkingsopdrachten.
Workshops en leskist “Iedereen is anders!”
Leaflet Passend Onderwijs voor samenwerkingsverbanden (PDF)
Handreiking Passend Onderwijs

Gesterkt door een convenant, werken we samen met 
(speciale) scholen en het UWV om schoolverlaters soepel 
naar werk te begeleiden. Eventuele belemmeringen, 
zoals problemen in de thuissituatie pakken we ook op. Zo 
wordt de weg naar werk begaan baar en voorkomen we 
dat jongeren aanspraak maken op een uitkering.

“Jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs of 
praktijkonderwijs hebben extra aandacht nodig. In onze 
regio zetten we samen met MEE Gelderse Poort voor alle 
zorgleerlingen een gezamenlijk traject uit. MEE heeft een 
heel belangrijke rol in de ondersteuning van de leerling en 
de begeleiding van de ouders. Zo zijn we in staat om tot een 
totaalpakket tekomen dat echt werkt. Onze zorgleerlingen 
komen zo op hun plek terecht.”

Marian Eijkemans, Regiomanager UWV  
Werkbedrijf Gelderland Zuid

Wat maakt ons uniek? 3WEBSITE
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Wat maakt ons uniek?

Begrip kweken bij leerkrachten en leerlingen

Sanne (8 jaar) heeft een autisme spectrum stoornis. 
Zij is niet in staat om haar frustratie te uiten, bouwt 
inwendig spanning op en op school loopt zij op haar 
tenen. Bij thuiskomst ontstaat dagelijks een hevige 
driftbui. Samen met het meisje en haar moeder heeft 
de MEE-consulent middelen bedacht die Sanne kunnen 
ondersteunen bij het nemen van rustmomenten om de 
opbouw van spanning te doorbreken. Sannes moeder en 
de MEE-consulent hebben samen op school een gesprek 
gevoerd om uit te leggen hoe het bij dit meisje werkt en 
wat ze nodig heeft en waar ze bij gebaat is. 

Moeder van Sanne
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Dienstenboek  
Integraal, preventief, stelseloverstijgend, outreachend, 
samenwerkingsgericht, kortdurend, onafhankelijk en 
laagdrempelig. Onze diensten zijn resultaatgericht 
beschreven en komen tegemoet aan de vragen van 
mensen met een beperking, hun netwerk en organisaties 
in hun omgeving. Door onze diensten kunnen mensen 
met een beperking naar vermogen voor zichzelf zorgen 
en meedoen in de samenleving. 
Dienstenboek (PDF)  

 

Cliëntenraad
De Cliëntenraad van MEE Gelderse Poort behartigt de 
gemeenschappelijke belangen van alle cliënten.  
Vanuit de regio Arnhem, Nijmegen en Tiel hebben cliënten 
en ouders van cliënten zitting in de Cliëntenraad. 
Folder Cliëntenraad (pdf)

“Veranderingen zijn gericht op het versterken van 
mogelijkheden van mensen, op zelfregie en op sociale 
netwerkondersteuning. De zorgvragers, maar ook de 
mantelzorgers raken daardoor snel overbelast. Dit is 
geen onwil, maar onmacht.” 

Ans Jurrius 
Voorzitter Cliëntenraad MEE Gelderse Poort

WEBSITE

In 2012 is het aantal cliënten naar 
6000 per jaar gestegen ten opzichte 
van 2011. Het merendeel van onze 
activiteiten betreft het domein 
Opvoeding & Ontwikkeling, 45% 
van onze cliënten is jonger dan 20 
jaar. Mensen met autisme en een 
psychische beperking doen steeds 
vaker een beroep op MEE. Maar liefst 
60% van onze cliënten is anders beperkt 
dan verstandelijk. Er is in toenemende 
mate sprake van complexe en dubbele 
diagnoseproblematiek.
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Expertisecentrum
Onafhankelijk kennismakelaar  

in het sociaal domein
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Van beleidsadvies tot aan praktische trainingen
Om de decentralisatie van zorg en ondersteuning goed te 
laten verlopen is een transformatie, een verandering in 
denken en doen van overheden, burgers en  
professionals nodig. 
Het Expertisecentrum draagt bij aan deze transformatie 
door o.a. trainingen/deskundigheidsbevordering te 
ontwikkelen voor professionals, vrijwilligers en/of 
mantelzorgers. Op deze manier kunnen zij hun kennis 
inzetten om mensen met een beperking te helpen bij het 
meedoen in de samenleving. Het Expertisecentrum zorgt 
bovendien voor signalering van knelpunten, beleidsadvies 
aan o.a. overheden, onderzoek en methodiekontwikkeling 
én heeft ervaring met projectcoördinatie van projecten in 
het sociaal domein.
 

Onafhankelijk kennismakelaar 
in het sociaal domein

• Kennismakelaar 
Informatie, voorlichting, werken aan 
netwerken en agendasetting 

• Signalering en beleidsadvies  
Trend en signalering en MEE-monitor 

• Onderzoek en methodieken  
Effectieve interventies, arbeidsanalyse  
en diagnostiek 

• Training en scholing  
Trainingen op maat zoals; ‘Herkennen  
van en omgaan met mensen met  
een beperking’. 

• Projectmanagement 
Samenwerkingsprojecten, zoals 
‘Gewoon Meedoen’  

4

Een bewezen aanpak, 
werkbare oplossingen, 

ervaren en hoog 
opgeleide professionals 

en een uitstekende 
klanttevredenheid maakt 

onze werkwijze uniek.
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Kadestraat 3 - 6811 CA Arnhem

@

www.meegeldersepoort.nl

088 633 00 00 - 06 100 103 65

Angelika Herben
Regiomanager regio Arnhem

a.herben@meegeldersepoort.nl

Medewerkers en ervaringsdeskundigen
In het Expertisecentrum werkt een multidisciplinair 
team, bestaande uit een gedragswetenschapper en 
consulenten. Zij hebben kennis van alle levensterreinen 
van zowel jeugd als volwassenen. Daarmee zijn zij in 
staat hoogwaardige diensten en producten af te leveren 
voor een breed publiek binnen het sociaal domein.  

In het Expertisecentrum werken wij nauwgezet samen 
met ervaringsdeskundigen. Door het meenemen van 
ervaringskennis verdiepen wij het scholingsaanbod zodat 
dit aansluit bij de behoefte van zowel de professional als 
van de cliënt. 

Expertisecentrum 4WEBSITE

Mogen wij u uitnodigen?
Heeft u binnen het sociaal domein behoefte aan praktisch 
toepasbare trainingen of wilt u een eenvoudige weg 
weten wat ons Expertisecentrum nog meer voor u kan 
betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons 
op. In een gesprek kunnen we bekijken op welke manier 
wij u of uw organisatie maatwerk kunnen bieden.
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Regio Arnhem
MEE denkt mee met de gemeenten in de regio om de 
vier decentralisaties zo goed mogelijk vorm te geven 
voor haar doelgroepen. We nemen op alle niveaus 
deel aan netwerken en klankbordgroepen wat een 
grote bijdrage kan leveren aan de nieuwe wet- en 
regelgeving van 2015. We geven, samen met gemeenten 
en samenwerkingspartners in het sociale domein, 
vorm aan gebiedsteams. Om de participatiewet vorm 
te geven slaan we een brug met informele en formele 
zorg door bijvoorbeeld het INO project, geven van 
weerbaarheidstrainingen op scholen. Voor de nieuwe 
jeugdzorg nemen we deel aan ZAT, gebiedsteam jeugd en 
werken we intensief samen met CJG. 

• Het aanbieden van het project “Iedereen is anders”, 
bestaande uit workshops, train de trainers, en een 
leskist. 

• Van AWBZ naar Wmo, wordt intensief ingezet op 
kennisoverdracht van de doelgroepen. Door het 
inzetten van vertrouwenspersonen, worden er 
workshops georganiseerd voor netwerkpartners, b.v. 
herkennen en omgaan met LVB; worden consulenten 
ingezet in de sociale werkvoorziening o.a. gericht op 
het voorkomen van uitval en ziekteverzuim, door de 
brede blik van onze consulenten en inzet van de SNS 
methode.

• We hebben een unieke samenwerking met het UWV, 
de praktijkscholen en de scholen voor het speciaal 
onderwijs: het convenant UWV-MEE. Door jarenlange 
ervaring met deze doelgroep en het uitzetten van 
trajecten richting arbeidsmarkt weten wij erg goed 
wat er nodig is om iemand met een beperking aan het 
werk te krijgen maar vooral te houden. Het overzicht 
van de overige projecten geeft een compleet beeld.

Parel projecten in de regio 5WEBSITE
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Regio Rijk van Nijmegen
MEE neemt deel aan de sociale wijkteams en de STIPS 
in het Rijk van Nijmegen. De meerwaarde van de MEE-
medewerkers is dat ze generalist zijn in de vraaganalyse 
en specialist zijn m.b.t. beperkingen. Bovendien hebben 
ze kennis op het gebied van alle levensdomeinen van 
mensen met een beperking van 0-100 jaar. Dit betekent 
dat de MEE-medewerkers beschikken over een breed 
netwerk. Dit netwerk wordt ingezet bij het gebiedsgerichte 
werken. Daarnaast beschikken de MEE-medewerkers 
over methoden (KSO/SNS) die gericht zijn op het inzetten 
van de eigen kracht van mensen en maken ze naast het 
professionele netwerk in eerste plaats gebruik van het 
netwerk van cliënten zelf. Onze mensen herkennen (vaak 
niet zichtbare) beperkingen, vinden de aansluiting bij deze 
mensen en kunnen derden adviseren hoe ze er het beste 
mee om kunnen gaan. De dienstverlening door de MEE-
medewerker vindt veelal plaats dichtbij de cliënt, in zijn 
eigen omgeving. De dienstverlening kan individueel 
gericht zijn maar ook in groepsverband worden geboden.”

 

Regio Rivierenland
MEE neemt deel aan de pilots van de Gebiedsteams 
Jeugd in Neerijnen en Tiel. MEE-medewerkers zijn 
dé generalist in de vraaganalyse en dé specialist 
m.b.t. beperkingen. Wist u dat 75% van de veelplegers 
in Rivierenland een verstandelijke beperking heeft? 
Daarom nemen we deel aan de OGGZ-teams van Tiel en 
Bommelerwaard en het Veiligheidshuis Rivierenland. 
Door onze kennis en expertise herkennen wij vaak de 
niet zichtbare beperkingen, vinden daardoor sneller 
aansluiting bij de doelgroep en kunnen derden adviseren 
op basis van onze bevindingen op welke wijze zij om 
kunnen gaan met deze specifieke doelgroep. 

 

@

www.meegeldersepoort.nl

Hertog Karellaan 142 - 4001 KR Tiel

088 633 00 00 - 06 100 103 72

drs. Frank van de Ven
Regiomanager Rivierenland

f.vdven@meegeldersepoort.nl @

www.meegeldersepoort.nl

De Ruyterstraat 242 - 6512 GG Nijmegen

088 633 00 00 - 06 100 103 73

Maaike Mensen, MCM
Regiomanager Rijk van Nijmegen

m.mensen@meegeldersepoort.nl
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Regio Arnhem
• Kort pedagogische opvoedingsondersteuning verbetert de 

gezinsondersteuning
• Binnen het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) 

zorgt MEE Gelderse Poort voor een geïntegreerd zorgaanbod 
voor mensen met autisme

• Inzet expertise in het Autisme Informatie Centrum van de NVA
• Samenwerking OGGZ inzake casuïstiek opvang en begeleiding 

van daken thuislozen en veiligheidshuis 
• Inzet ervaringsdeskundigheid bij het Steun- en Informatiepunt 

(STIP) voor mensen met GGZ- en verslavingsproblematiek 
• Deelname screeningsoverleg bij Bureau Jeugdzorg Arnhem, 

waardoor cliënten altijd aan het juiste loket komen
• Vraagverduidelijking en indicatie aanvraag voor cliënten met een 

beperking bij Wmo-loket in samenwerking met gemeenten
• Signaleren van zorgelijke situaties van 0-23 jarigen middels VIRA 

en gebruik van de meldcode.. Samenwerking met alle keten en 
samenwerkingspartners d.m.v. Meldcode kindermishandeling, 
Huiselijk geweld

• VIRA; Verwijsindex Arnhem
• Ketensamenwerking schoolverlaters praktijkscholen en scholen 

voor speciaal onderwijs; begeleiden richting indicatie en/of 
zinvolle dagbesteding

• Participatie in platform schuldhulpverlening (waarin 
vertegenwoordigd zijn

• Schuldhulpverleners van gemeente Arnhem, vrijwilligerswerk
• MEE Gelderse Poort, STMG, IrisZorg, woningcorporaties en 

OGGZ/MO)
• Scholenoverleg MEE Gelderse Poort, CWI, UWV, 

praktijkonderwijs;
• Convenant met UWV en praktijkonderwijs; Schoolverlaters

MEE in de regio 5

• Samenwerkingsconvenant BJZ – MEE Gelderse Poort
• Veiligheidshuis
• Informele Netwerk Ondersteuning (INO)
• Stijgende lijn in totaal aantal aanmeldingen Integrale 

Vroeghulp (IVH) door steeds nauwere samenwerking 
met partners

• Participatie Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)  
netwerkoverleg in Arnhem en omgeving

• Kwetsbare burgers met een Licht Verstandelijke 
Beperking (LVB)  laten participeren in de wijk door; doen 
zonder poen; kwartiermaken in de wijk

• cliënten de weg helpen vinden naar een vorm van 
vrijetijdsbesteding

• Vertalen van nieuwe wet,- en regelgeving passend 
onderwijs  voor onze doelgroepen ten behoeve van ( 
regulier) onderwijs door bijvoorbeeld het ontwikkelen 
van workshops en leskist

• Vertalen van de participatiewet en de juiste 
samenwerkingspartners betrekken om klaar te zijn 
voor de toekomst. Voorbeelden wat we nu al doen om 
participatie te vergroten; De ASS partner groep, Niet 
Aangeboren Hersenletsel  spatie partnergroep, NAH 
kindergroep, Brussengroep, weerbaarheidstrainingen 
voor volwassenen en tieners, leren omgaan met geld, 
SOVA training

• Deelname aan kwartiertafels
• Cursussen en lessen op het gebied van Kinderwens
• Thema-avonden in samenwerking met CJG
• Bij INO staat dat de cliënten 1 jaar lang begeleid worden 

door HBO studenten. De studenten lopen 1 schooljaar 
lang stage, maar begeleiden cliënten ongeveer 4  
maanden. Hierdoor kunnen we meerdere cliënten per 
schooljaar ondersteunen vanuit INO
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Regio Rijk van Nijmegen
• Participatie Meldpunt Bijzondere Zorgw (MBZ)onder andere bij 

Zorgoverleg Huiselijk Geweld
• Managementdeelname Platform  

Jeugdzorg-Jeugdbeleid
• Organisatie weerbaarheidstrainingen in wijk Hatert
• Opzet oudergespreksgroepen in de wijk Neerbosch Oost voor 

ouders van kinderen met een verstandelijke beperking, een 
ontwikkelingsachterstand  
en/of autisme

• Participatie in Netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
Nijmegen

• Spreekuur vestigingen van sociale 
werkvoorziening BREED

• Informatie, advies en signalering
• Afstemming hulpverlening met Bureau Jeugdzorg Nijmegen 

in convenant vastgelegd; route ingang voor cliënt niet (meer) 
relevant

• Op verzoek van Tandem en Jongerenwerk Dukenburg 
ondersteuning bij trainingen jongerenwerkers in de omgang van 
kinderen met een beperking  
(ASS/ADHD en VG)

• Bijdrage aan Vriendenkring ASS in samenwerking met Tandem 
waar mensen met autisme en een normale tot hoge intelligentie 
terecht kunnen

MEE in de regio 5WEBSITE

Regio Rivierenland
• Deelname OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) 

interventieteam Rivierenland; samenwerking GGD, Gelderse 
Roos, Jeugdzorg, STMR, IrisZorg, RIBW en MEE Gelderse Poort

• Ketenoverleg met gemeenten/v(mb)o-scholen/diverse 
hulpverlenings- & welzijnsinstellingen en organisaties op het 
gebied van arbeid en re-integratie

• Spreekuur Downsyndroom in Ziekenhuis Rivierenland
• Scholenoverleg MEE Gelderse Poort, CWI, UWV, 

praktijkonderwijs; convenant met UWV en praktijkonderwijs; 
schoolverlaters

• Participatie in platform schuldhulpverlening (waarin 
vertegenwoordigd schuldhulpverleners van 7 regiogemeenten, 
vrijwilligerswerk

• Samenwerkingsconvenant BJZ – MEE Gelderse Poort
• Deelname aan Veiligheidshuis
• Deelname Verwijsindex Risicojongeren
• ASS café; informatief en lotgenotencontact
• Betrokkenheid bij ontwikkeling en vormgeving  

van het Wmo-loket
• Initiatief project Vinden & Verbinden; cliënten de weg helpen 

vinden naar een vorm van kunst en cultuur
• Participatie NAH netwerkoverleg  Rivierengebied
• Inzet Sociale kaart MEE Gelderse Poort in  

bijna alle gemeenten
• Stijgende lijn in totaal aantal aanmeldingen Integrale Vroeghulp 

door steeds nauwere samenwerking  
met partners

• Spreekuur bij Lander werk & participatie in Zaltbommel
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Jaarbericht
Jaarbericht 2012 (pdf)

De kracht van het Informele Netwerk (PDF)

De preventieve kracht van MEE (pdf)

Dienstenboek MEE (2011) (pdf)

Handreiking Jeugd (pdf)

Handreiking Passend Onderwijs (pdf)

Kinderwens folder verwijzers (pdf)

Onderzoek Ernst & Young - Maatschappelijke Business Case: MEE als 

publieke waarde (2010) (pdf)

Rapport MEE-monitor 2013 (pdf)

Samenwerken met ervaringsdeskundigen (pdf)

Uitgaan van de eigen kracht (pdf)

Voor verwijzers (pdf)
Leaflet Passend Onderwijs voor samenwerkingsverbanden (PDF)

Zag je het maar: een licht verstandelijke beperking en schulden (2014)

MEE Signaal
Trend- en signaleringsrapportage 2013 (pdf)

Trend- en signaleringsrapportage 2012 (pdf)

Trend- en signaleringsrapportage 2011 (pdf)
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Hoofkantoor en regiokantoor Arnhem
Kadestraat 3, 6811 CA Arnhem
Postbus 5232, 6802 EE Arnhem
T 088 633 00 00
F 088 633 00 15
E infoarnhem@meegeldersepoort.nl

Regiokantoor Nijmegen
De Ruyterstraat 242
6512 GG Nijmegen
Postbus 31140, 6503 CC Nijmegen
T 088 633 00 00
F 088 633 00 16
E infonijmegen@meegeldersepoort.nl
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www.meegeldersepoort.nl
Colofon

MEE Gelderse Poort
MEE maakt meedoen mogelijk
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