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DE KENNIS -
PARTNER BIJ  
LEVEN MET 
EEN BEPERKING



MEE 
PROFESSIONAL

We leggen de lat hoog. Al onze professionals zijn  
MEE-proof. Een keurmerk dat aangeeft dat zij expertise 
hebben in ondersteuning bij leven met een beperking.  
op alle levensdomeinen. MEE-proof zijn professionals  
die zich onderscheiden door hun specifieke kennis,  
vaardigheden en gedrag. Het scholingsprogramma  
is hierop afgestemd.

CREATIEFSPECIALISTISCHE 
KENNIS

INTEGER

ONAFHANKELIJK

NAAST DE CLIËNT

DAADKRACHTIG

PROFESSIONELE 
AUTONOMIE

SAMENWERKINGSPARTNER

DURF OM MENSEN 
TE VERBINDEN

MEE
PROOF
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Iedereen mag er zijn. Iedereen kan  
meedoen. Op zijn eigen manier.  
MEE West-Brabant zet zich hiervoor  
met kennis en expertise, daadkracht  
en creativiteit in.

EEN INCLUSIEVE 
SAMENLEVING

“ OMARM DE IMPERFECTIE, WANT 
DAAR BEGINT DE VERANDERING  
EN VERNIEUWING”

WAAROM?
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PLEK VAN 
MOGELIJKHEDEN

JE EIGEN LEVEN VORM GEVEN

De cliënt heeft de regie en maakt zijn eigen keuzes.  
MEE West-Brabant ondersteunt bij het realiseren van  
oplossingen en het optimaal benutten van mogelijkheden 
om deze regie te krijgen en te behouden. We zetten ons in 
om autonomie van de cliënt te versterken. Samen bekijken 
we hoe de omgeving daarin een rol kan spelen.

ER TOE DOEN 

Mensen vervullen in de samenleving verschillende rol-
len. Zij zijn partner, ouder, buurvrouw, vrijwilliger bij een 
sportclub, leerling, werknemer of anderszins. We helpen 
mensen te bepalen wat ze nodig hebben om die rollen zo 
goed mogelijk te (blijven) vervullen. En om belemmeringen 
daarvoor weg te nemen.

ZELF OPLOSSEND  
VERMOGEN AANBOREN

Wij werken vanuit de ervaring dat mensen zelf beschikken 
over een groot zelf oplossend vermogen. Vaak zijn cliënten 
goed in staat ideeën, oplossingen en plannen te beden-
ken voor problemen in hun leven. Zelfredzaamheid blijft 
van belang voor mensen die voor hele korte of juist lange 
tijd blijvende, extra ondersteuning nodig hebben om bij de 
samenleving betrokken te kunnen zijn.

HOE?
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DOEN WAAR  
WE IN GELOVEN 

Iedereen wil meedoen. Jong of oud, met of zonder  
beperking, iedereen wil op alle onderdelen van het leven 
deelnemen aan de samenleving. Wanneer je een beperking 
hebt of chronische aandoening, moet je hiervoor vaak extra 
je best doen. Het kan gevolgen hebben voor opleiding,  
werk, vrienden, vrijetijdsbesteding, inkomen en opvoeding.  
Elke fase van het leven leidt weer tot andere vragen en  
uitdagingen. MEE is er als dat nodig is, met informatie  
en advies, begeleiding en ondersteuning. Kortdurend  
en beschikbaar op belangrijke momenten in het leven  
en op alle gebieden van het maatschappelijk leven.

MEE helpt cliënten antwoord te vinden op de vraag:  
wat heb ik nodig om zelfstandiger te functioneren  
en wie kan mij daarbij allemaal bij helpen.

MEE professionals weten waar cliënten tegenaan lopen  
en zien hoe de buitenwereld daarop reageert. We willen 
onze expertise delen en bieden daarom aan zorgprofessi-
onals, vrijwilligers, hulpverleners, onderwijzers, gemeen-
ten, werkgevers en werknemers workshops en trainingen. 
Hierbij schakelen we ook ervaringsdeskundigen in. Zodat 
er meer kennis, inzicht en begrip komt. Door onze kennis 
te delen, dragen we bij aan bewustwording en ontwikkeling 
van een inclusieve samenleving.

Het van betekenis kunnen zijn en je mogelijkheden  
en talenten optimaal benutten is de beste preventie voor 
zorg en welzijn. Werk is een manier om deel te nemen aan 
de samenleving. Werk biedt structuur, geeft eigenwaarde, 
brengt mensen in contact met anderen en geeft zo mogelijk 
financiële onafhankelijkheid. MEE West-Brabant helpt bij 
het vinden van werkervaringsplaatsen, vrijwilligerswerk  
en arbeidsplaatsen. We matchen mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt met werkgevers, bieden  
begeleiding en kennis aan door het geven van trainingen 
en workshops.

CLIËNTONDERSTEUNING:  
MEEDOEN MOGELIJK MAKEN

MEE ACADEMIE: BEWUSTWORDING 
EN WEDERZIJDS BEGRIP

MATCH: ARBEIDSPARTICIPATIE

1 2 3

WAT?
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F O C U S
Gemeenten hebben de opdracht om kwetsbare groepen bij 
de samenleving betrokken te houden. MEE kent de obsta-
kels die hierbij in de weg staan. We geven signalen af aan 
gemeenten over maatschappelijke barrières en aanwijsbare 
sleutels tot succes. Zo ondersteunen we gemeenten bij het 
realiseren van een inclusieve samenleving. 

Als kennispartner zetten we specifieke maatschappelijke 
thema’s op de agenda over leven met een beperking. Deze 
kennis delen we middels social media, publicaties, media, 
lezingen en trainingen.

MAATSCHAPPELIJKE AGENDA

Ervaringsdeskundigen zijn een integraal onderdeel van 
onze dienstverlening. Samen met ervaringsdeskundigen 
onderzoeken wij hoe zij hun ervaringen, kwaliteiten  
en ambities kunnen inzetten voor cliënten en organisatie.

Wij zetten ons in om kansen te vergroten voor kwetsbare 
jongeren. We kijken naar hun talenten en mogelijkheden  
en nemen belemmeringen weg. Wij doen dit in samen-
spraak met school, werkgevers, de jongere zelf en hun 
netwerk. Zo voorkomen we samen schooluitval, zetten in  
op een soepele overgang van school naar werk, overgang 
van jeugdzorg naar volwassenenzorg en richten ons op 
behoud van werk. Onze focus op jongeren trekken we door 
in onze kerntaken: cliëntondersteuning, MEE Academie  
en MATCH Arbeidsparticipatie.

Innovatie en ontwikkeling is een belangrijk thema  
binnen MEE. Dit doen we door met elkaar na te denken  
over nieuwe mogelijkheden. We delen kennis en ideeën,  
zijn ondernemend en weten kansrijke ideeën, die tot kleine 
of grote verbeteringen leiden, te realiseren. De beste ideeën 
worden geboren in de dagelijkse praktijk en bij voorkeur 
co-creatie met anderen. Zoals cliënten, klanten, samen-
werkingspartners, ervaringsdeskundigen, werknemers  
en studenten.

ERVARINGSDESKUNDIGEN JONGEREN EN JONG VOLWASSENENINNOVEREN DOEN WE SAMEN

1 2 3
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PLEZIER EN PRESTATIE

MEE West-Brabant heeft de ambitie om een aantrekkelijke 
organisatie te zijn van medewerkers die kwaliteit leveren, 
zichzelf blijven ontwikkelen, zich gewaardeerd weten en 
zeggenschap hebben over hun werk. We vinden het van 
grote waarde dat alle mensen die bij MEE werken plezier 
hebben in hun werk en goede prestaties willen neerzetten. 

We investeren in persoonlijke en vakmatige ontwikkeling. 
We sturen samen, waarbij professionals ruimte hebben 
voor eigen initiatieven.

MEE West-Brabant investeert daarnaast in diversiteit  
binnen de eigen gelederen, vanuit de visie dat dit MEE  
tot een vitale organisatie maakt. We stimuleren dat mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt en ervaringsdeskun-
digen hun talenten kunnen inzetten binnen de organisatie. 
MEE is dan ook PSO (Prestatie Sociaal Ondernemen) gecer-
tificeerd. Dit maakt zichtbaar dat we diversiteit niet alleen 
ondersteunen en uitdragen, maar ook in eigen organisatie 
toepassen.

ONZE 
ORGANISATIE

Op het gebied van autisme zijn we recentelijk gestart  
met Magazijn076. Een locatie waar mensen met autisme 
samen met familie, vrienden, ervaringsdeskundigen  
en zakelijke partners bouwen aan en ondernemen  
in een omgeving waar anders-zijn gewoon is.
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Deze Koers 2018-2019 is een uitgave  
van MEE West-Brabant.

REGIOKANTOOR
Heerbaan 100 | 4817 NL Breda
Postbus 3207 | 4800 DE Breda

076-522 30 90
info@meewestbrabant.nl 
www.meewestbrabant.nl

Tekst:  MEE West-Brabant  
en Klaske Delhij – De Tiepfabriek

Eindredactie: MEE West-Brabant
Vormgeving: Wardtaal visuele communicatie


