Informatieblad voor zorglandbouwsector
over wat MEE voor u kan betekenen

Met dit informatieblad krijgt u als zorgboer(in) informatie over de organisatie MEE wat u kunt
gebruiken om uw dienstverlening en daarmee uw kwaliteit van zorg te verbeteren. Op de
eerste plaats is het nuttig om te weten wat MEE voor uw cliënten kan betekenen zodat u hen
zo goed mogelijk kan informeren. Verderop in dit informatieblad vindt u meer informatie over
wat u als ondernemer aan het MEE kunt hebben.

Wat betekent MEE voor de cliënten?
MEE ondersteunt alle mensen met een beperking die ten gevolge van de beperking
problemen ondervinden in hun dagelijkse leven en daardoor niet volwaardig deel kunnen
nemen aan de samenleving. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking
(waaronder niet aangeboren hersenletsel) een lichamelijke beperking, chronische ziekte of
stoornis in het autistisch spectrum.
Het doel van MEE is dat de cliënt weer (zo) zelfstandig (mogelijk) verder kan in de
maatschappij. Indien dat niet mogelijk is, zoekt MEE samen met de cliënt naar passende
ondersteuning. Het in kaart brengen van de hulpvraag gaat hier aan vooraf. Cliënten maken
daarbij zelf de keuzes en houden de regie in eigen hand.
De ondersteuning van MEE is levensbreed, in alle levensfasen. Een beperking heeft
gevolgen voor de opvoeding, ontwikkeling, wonen, vervoer, opleiding, werk,
samenleven, vrije tijdsbesteding, vrienden, inkomen en omgaan met geld.
In Nederland is op al deze gebieden veel geregeld, maar via verschillende stelsels,
regelingen, organisaties en indicatiestellingen.
De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten), ZVW (Zorgverzekeringswet), jeugdzorg en preventief jeugdbeleid, Wajong
(Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) , sociale werkvoorziening, OGGZ
(Openbare Geestelijke GezondheidsZorg), WWB (Wet Werk en Bijstand), onderwijs, CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg), Bureau Jeugdzorg zijn hier voorbeelden van.
De onderlinge afstemming en samenhang zijn cruciaal als het gaat om passende
oplossingen. MEE werkt stelsel-overstijgend, kent alle regelingen en kan daardoor
samen met de cliënt een integraal aanbod organiseren. MEE initieert en coördineert
samenwerking en afstemming tussen de stelsels en bijbehorende organisaties.
MEE begeleidt cliënten en versterkt de eigen kracht en dat van het sociaal netwerk. MEE
verleent zelf dus geen directe hulp (bijv. thuiszorg) en voert geen zorgtaken uit.
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Wat kan MEE voor u als zorgboer betekenen?
MEE kan uw zorgboerderij naar voren brengen indien dit aansluit bij de hulpvraag van de
cliënt. Het is dan ook belangrijk dat uw specifieke aanbod en methode van werken en
doelgroep waar u mee werkt bij MEE bekend is, zodat dit opgenomen kan worden in de
sociale kaart. Deze sociale kaart wordt geraadpleegd door alle consulenten en (potentiële)
cliënten van de MEE-organisaties wanneer zij een juiste voorziening zoeken voor een cliënt.
Voor een verzoek tot opname van uw zorgboerderij in de sociale kaart kunt u zich
aanmelden bij redactieBSK@meenederland.nl.
Als u vragen heeft over een cliënt of wanneer u advies wilt en uw cliënt valt binnen de
doelgroep van MEE, kunt u contact opnemen met het MEE kantoor bij u in de regio.
Bij advies of een eventuele vraag hoeft u niet de naam van uw cliënt te vermelden.
U kunt uw vraag dus anoniem voorleggen. Wanneer u wilt dat MEE eens met uw cliënt gaat
praten, dan wordt verwacht dat u dit vooraf bespreekt met de betreffende cliënt en/of ouders.
MEE heeft veel expertise op het gebied van beperkingen en aandoeningen en houdt
regelmatig informatiebijeenkomsten en cursussen.
Ze hebben een breed aanbod aan vaardigheidstrainingen voor de doelgroep die aanvullend
op uw aanbod kunnen zijn.
In elke regio in Nederland is een MEE-organisatie te vinden. Het kantoor bij u in de buurt
vindt u op www.mee.nl . Op de website zijn handige en informatieve folders te downloaden.
Het landelijk telefoonnummer is 0900-999 88 88.
MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en instanties. Voor ondersteuning van MEE is
geen verwijzing of indicatie nodig en de diensten van MEE zijn voor de cliënt kosteloos.

Dit informatieblad is in samenspraak met MEE Nederland opgesteld. De volgende adviseurs
hebben verder bijgedragen aan de totstandkoming van dit informatieblad. Zij kunnen u
desgewenst nader informeren en adviseren:
Provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Gelderland
Sylvia Sikkema en Gera van Happen van ZLTO Advies
E-mail info@zlto.nl en tel. 0900-235 95 86
www.zlto.nl
Provincie Limburg
Carla van Herten van Arvalis
E-mail cvherten@arvalis.nl en tel. 0475-35 57 19
www.arvalis.nl
Overige provincies
Derk Pullen van LTO Noord Advies
e-mail dpullen@ltonoordadvies.nl en tel. 0572-32 82 82
www.ltonoordadvies.nl
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