
Medewerkers MEE Nijmegen naar NIM 

De 17 medewerkers die namens MEE Gelderse Poort werken in de Sociale 

Wijkteams van Nijmegen en twee medewerkers die deel uitmaken van de 

Informatie & Advieslijn Stip-SWT (I&A) maken op 1 juli 2016 de overstap naar NIM 

Maatschappelijk Werk. Namens NIM zetten zij hun werkzaamheden in het Sociaal 

Wijkteam en de I&A-lijn voort. 

Op 1 januari 2017 moet duidelijk zijn welke nieuwe organisatie(s) ontstaan vanuit de 

doorontwikkeling van de W4, het samenwerkingsverband van de vier 

welzijnsorganisaties in Nijmegen (Het Inter-lokaal, NIM Maatschappelijk Werk, 

Swon het seniorennetwerk en Tandem Welzijn). Reeds in 2015 heeft de gemeente 

Nijmegen de subsidie voor de medewerkers werkzaam in de Sociale Wijkteams 

opgezegd met MEE Gelderse Poort. De subsidie voor het MEE Expertisecentrum 

wordt wel voortgezet.  

Om tijdig de specifieke expertise van MEE te borgen in de nieuwe organisatie(s) 

hebben de gemeente Nijmegen, NIM en MEE Gelderse Poort afgesproken dat alle 

MEE-medewerkers werkzaam in de Sociale Wijkteams in Nijmegen per 1 juli 2016 

alvast overgaan naar NIM Maatschappelijk Werk. NIM is uitvoeringsregisseur van 

de Sociale Wijkteams in Nijmegen. 

Op deze manier zal de MEE-expertise, vooral op gebied van mensen met een 

beperking (autisme, LVG, NAH.) worden geborgd en gaat de opgebouwde kennis en 

ervaring niet verloren. In de andere 24 gemeenten in de regio’s Arnhem, Nijmegen 

en Rivierenland gaat MEE door met haar dienstverlening, zowel de inzet in Sociale 

Wijkteams als het inzetten van deskundigheid door het Expertiseteam. 

Arie de Vries, coördinerend bestuurder Sociale Wijkteams en bestuurder van NIM is 

tevreden: “Met deze overstap zorgen we ervoor dat inwoners van Nijmegen met een 
verstandelijke beperking de ondersteuning blijven ontvangen die ze nodig hebben.”  

Hanneke Jacobs, bestuurder van MEE Gelderse Poort: “MEE werkt mee aan het 

over laten gaan van haar medewerkers in de Sociale Wijkteams en Informatie en 

Advieslijn in Nijmegen, omdat daarmee de expertise van MEE-medewerkers 

behouden blijft voor alle inwoners van Nijmegen maar vooral voor hen die 
kwetsbaar zijn!” 

 


