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Uitgangspunten van de verslaglegging
In het voorliggende Jaardocument 2019 geven we inzicht in de prestaties van MEE WestBrabant in het verslagjaar 2019, waarbij het verslagjaar zoals gebruikelijk gelijk is aan het
kalenderjaar.
De bestuurder van MEE West-Brabant, Marlies Hoosemans, heeft het Jaardocument 2019
vastgesteld op 25 maart 2020. De jaarrekening is, voorzien van een goedkeurende
controleverklaring en inclusief de bestemming van het resultaat conform artikel 7.2a van de
statuten, ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. Deze heeft zowel de
jaarrekening als de voorgestelde toevoeging van het resultaat aan de reserves, goedgekeurd in
zijn vergadering van 1 april 2020.
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1. De organisatie
1.1 Missie
Iedereen mag er zijn. Iedereen kan meedoen. Op geheel eigen manier. MEE West-Brabant zet
zich hiervoor in met kennis en expertise, daadkracht en creativiteit.
Met deze missie ondersteunen we op alle niveaus de transformatie van het sociaal domein.
Immers, de samenleving kan nog veel beter worden ingericht op de participatie van kwetsbare
mensen.
1.2 Structuur
MEE West-Brabant is een zelfstandige rechtspersoon, werkzaam binnen het sociaal domein. MEE
West-Brabant maakt onderdeel uit van de holding NMO (Netwerk Maatschappelijke
Ondersteuning). In de overkoepelende stichting NMO zit de Raad van Toezicht, het bestuur en de
ondersteunende diensten van MEE West-Brabant, MEE Zuidwest Nederland, SPRING
Jeugdprofessionals en SPRING Jeugdhulp.
De stichting NMO vormt het bestuur van de stichting MEE West-Brabant en van de stichtingen
SPRING Jeugdprofessionals en SPRING Jeugdhulp.
NMO kent een Raad van Toezichtmodel. Het bestuur c.q. de algemene dagelijkse leiding van
de stichting is in handen van de bestuurder.
De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en Raad van Toezicht heeft
MEE West-Brabant vastgelegd in drie documenten:

•
•
•

de statuten NMO
het reglement van de Raad van Toezicht NMO
het bestuursreglement NMO

De documenten voldoen aan de normen en richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode 2017.
1.3 Bestuur
Het bestuur van de stichting MEE West-Brabant is opgedragen aan de bestuurder van
NMO. De bestuurder is daarmee (eind)verantwoordelijk voor onder andere de realisatie
van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid.
In het verslagjaar is de functie van bestuurder vervuld door mevrouw mr M.E. Hoosemans
MA.
Naam

Nevenfunctie

mevrouw mr M.E. Hoosemans MA

lid Raad van Toezicht De Cultuurkantine
(16-11-2015)

De Raad van Toezicht NMO houdt integraal toezicht, ziet toe op de algemene gang van
zaken binnen de organisaties en staat de bestuurder met raad terzijde. Het integrale
verslag van de Raad van Toezicht is per afzonderlijke stichting opgenomen.
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De organisatie-wijzer laat zien hoe het concern is samengesteld:

Werkgebied
MEE West-Brabant biedt cliëntondersteuning in de volgende gemeenten :

Alphen-Chaam
Baarle-Nassau
Bergen op Zoom
Breda
Drimmelen
Etten-Leur
Gilze en Rijen
Halderberge

Moerdijk
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Woensdrecht
Zundert

Daarnaast strekt de cliëntondersteuning vanuit de WLZ en de activiteiten van de MEE
Academie zich ook uit over de provincie Zeeland.
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1.4 Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft zijn functies in de volgende clusters onderverdeeld:





werkgeversfunctie ten opzichte van de Raad van Bestuur
toezichthoudende taken (waaronder formele wettelijke en statutaire verplichtingen
en bevoegdheden)
externe verplichtingen
eigen ontwikkeling

Bij MEE was voor het eerst in jaren weer een lichte groei waarneembaar en de financiële
positie is, mede door de verkoop van het pand aan de Heerbaan, verbeterd. Groei is
onder andere gerealiseerd vanuit de koplopergemeenten Breda en Roosendaal. In
Roosendaal is na een aanbesteding de opdracht “inwonersondersteuning” verkregen. In
Breda wordt het CJG anders georganiseerd wat gevolgen heeft voor de medewerkers van
MEE. Het noemen waard is verder de samenwerking met “Rollwithus” waar de RvT tijdens
een werkbezoek kennis mee heeft gemaakt. Ook is een bezoek gebracht aan Magazijn
076. Mooie initiatieven die laten zien dat innovatie loont.
Voor SPRING Jeugdprofessionals is na de aanbesteding in de regio West-Brabant-West
in 2018 de organisatie verder uitgebouwd. Helaas heeft het eerste jaar van de nieuwe
aanbesteding geresulteerd in een forse financiële tegenvaller. Voor 2020 zijn de nodige
beheersmaatregelen genomen. SPRING Jeugdhulp laat voor het eerst een positief
resultaat zien.
Andere thema’s waar aandacht aan is besteed waren de positie van MEE en Spring op de
arbeidsmarkt, de komende bestuurswissel, kwaliteit, innovatieve ontwikkelingen en de
relatie met belanghebbenden.
Rol van de Raad van Toezicht
In 2019 heeft de Raad van Toezicht op een constructieve en kritische wijze toezicht
gehouden op de consistente koers en de besturing van de organisatie. Primair is dit
gedaan in de reguliere overleggen met de bestuurder en de controller. Op basis van de
vastgestelde koers en de jaaragenda doet de bestuurder jaarlijks een
Bestuurderstoezegging, dit is in feite het werkplan van de bestuurder. De Raad van
Toezicht volgt met behulp van rapportages en een dashboard de uitvoering en stand van
zaken.
De Raad van Toezicht heeft geen specifieke commissies benoemd. De
kwartaal/budgetrapportages worden in de reguliere vergadering van de Raad van
Toezicht besproken in het bijzijn van de controller. De jaarstukken en het
accountantsverslag worden in de voltallige raad besproken met de accountant en de
controller. Alle leden hebben naast de algemene verantwoordelijkheid elk een specifiek
aandachtsterrein:
•
•
•
•

Werkgeverschap, functioneren en evaluatie bestuurder: de heer Axt en de heer
Biskop (vanaf 1 oktober mevrouw Braks)
Overlegpartners management: de heer Axt en mevrouw Huismans
Overlegpartner Cliëntenraad, landelijke ontwikkelingen: de heer Biskop (vanaf 1
mei 2019 de heer Boerman)
Overlegpartners Ondernemingsraad: mevrouw Braks en de heer Spithoven
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Wijzigingen
Per 1 januari 2019 was het einde van de zittingstermijn van de heer Biskop. Omdat de
voorzitter van de RvT, de heer Axt, enige maanden afwezig was, is de heer Biskop
gevraagd langer aan te blijven en tijdelijk de functie als voorzitter waar te nemen. De heer
Biskop is aangebleven tot 1 mei 2019. Hiermee werd voldaan aan de Governance Code
zorg. De heer Biskop is per 1 mei opgevolgd door de heer Boerman. Hij is lid van de RvT
op voordracht van de Cliëntenraad MEE. De werving en selectie is gezamenlijk met de
Cliëntenraad uitgevoerd en begeleid door een extern bureau. We zijn blij dat de vacature
opnieuw door een goede toezichthouder is ingevuld en ook de mooie diversiteit in
samenstelling gehandhaafd blijft.
Overlegmomenten
De voorzitter heeft maandelijks een overleg met de bestuurder, waar naast de algemene
gang van zaken, de agenda voor de overleggen wordt samengesteld.
Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden om goed zicht te verkrijgen op de vertaling van
ontwikkelingen, strategie naar beleid en uitvoering én de effecten voor cliënt en
medewerkers. Naast de vergaderingen worden er werkbezoeken georganiseerd of wordt
een (strategie)bijeenkomst bijgewoond, waarbij de (individuele) leden van de Raad van
Toezicht zich laten informeren of bijscholen over specifieke onderwerpen of nieuwe
ontwikkelingen.
Aanvullend wordt ook regelmatig gesproken met managers en professionals van NMO,
MEE en SPRING. In deze open dialoog zijn diverse thema’s besproken. Er is tevens
aandacht besteed aan de ervaringen van professionals met de transitie, de opgaven en
hun verbetersuggesties.
Minimaal 2x per jaar voert een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht overleg met
de Ondernemingsraden van MEE en SPRING en met de Cliëntenraad. Deze gesprekken
vinden in een open dialoog plaats en scherpt de Raad van Toezicht in hun
toezichthoudende rol.
Bijeenkomsten en thema’s
In 2019 vonden 6 reguliere vergaderingen plaats waarin de Raad van Toezicht onder
andere de volgende onderwerpen heeft besproken c.q. goedkeuring verleend:














Jaarrekening, jaarverslag en accountantsverslag 2018
Begroting 2019
Strategische koers 2019-2020
Huisvesting Heerbaan
Aanbesteding SPRING 2019
Aanbestedingen MEE West-Brabant 2019
Bijeenkomst stakeholders
Aandacht voor ziekteverzuim
Risicoanalyse MEE
Wijziging reglement herbenoemingen
Dashboard
Procedure opvolging nieuwe bestuurder
Wervingsprocedure nieuw lid Raad van Toezicht
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Samenstelling
De Raad van Toezicht was in 2019 als volgt samengesteld:
NAAM

HOOFDFUNCTIE

NEVENFUNCTIES

DATUM
benoeming

1ste termijn
loopt af

2de termijn
loopt af

drs. R.E. Axt, MSc

Voorzitter Raad van
Bestuur Santé
Partners

 bestuurder van Mikado

1-8-2014

31-12-18

31-12- 22

1-1-2018

31-12-21

31-12025

1-1-2017

31-12-20

31-12-24

voorzitter

 lid Raad van Toezicht Tragel
 voorzitter Raad van Toezicht
De Lange Wei (1 januari
2018)

Mevrouw ir. H.P.M.
Braks-Langenkamp
vice-voorzitter

zelfstandig adviseur
en interim-manager
bij
maatschappelijke
organisaties

 voorzitter RvC Trivire (tot 1 juli
2019)
 lid RvT ONS label Breda
(onbezoldigd)
 lid RvC NV Stadsherstel
Breda (onbezoldigd)
 visitator woningcorporaties

Mr. J.P.A.
Spithoven, REIM

interim-manager en
zelfstandig
organisatie
adviseur

 deelnemer stichting Quality
Boards deelnemer
kennisnetwerk The Midfield
 directeur-bestuurder Stichting
Gebiedsgerichte SROI
 beoogd bestuursvoorzitter
Coöperatie Energie Samen
Rivierenland

Mw. F.S.S.
Huismans, MSc,
BBA

Directeurbestuurder Care+
Zorg op Maat

 lid leadership team
SingularityU chapter
Eindhoven (onbezoldigd)

1-1-2017

31-12-20

31-12-24

drs. R.A. Boerman

Bestuurder
Katholieke
Scholenstichting
Fectio

voorzitter bestuur Beumer &
Drost (onbezoldigd)

1-7-2019

30-6-23

30-06-27

Einde benoemingstermijn
drs. J.J.G.M.
Biskop

directeurbestuurder SWV
Passend Onderwijs
RoosendaalMoerdijk e.o. en
zelfstandig adviseur

 voorzitter stichting De Plus
van Surplus, Zevenbergen

1-1-2011

1-5-19

 voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Zet Tilburg
 voorzitter bestuur Netwerk
Leidinggevenden Passend
Onderwijs (Netwerk LPO);
(1 december 2017 )
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Daarnaast waren er onder meer de volgende bijeenkomsten in 2019:
•
•
•
•

Werkbezoeken, zelfevaluatie en strategiebijeenkomsten
Overleg bestuurder en managers
Overleg met Cliëntenraad
Overleg met Ondernemingsraden

Eigen ontwikkeling
Ook in 2019 is stilgestaan bij het eigen functioneren van de Raad als geheel en de
samenwerking met de bestuurder. In december 2019 heeft de RvT een zelfevaluatie
gehouden. Deze zelfevaluatie is door mevrouw Braks voorbereid.
Alle leden en de bestuurder hebben vooraf een vragenlijst ingevuld en mevrouw Braks
heeft in een gesprek met de bestuurder input opgehaald. Op basis daarvan is een agenda
opgesteld met als bespreekpunten:
• Kwaliteit RvT overleg
• Zichtbaarheid, legitimatie en relatie RvT met stakeholders
• Gevolgen wisseling bestuurder voor functioneren RvT en werkgeversfunctie RvT
• Belangrijke strategische thema’s
• Rolopvatting RvT en onderlinge samenwerking
• Permanente educatie
Over al deze onderwerpen zijn afspraken gemaakt voor 2020.
De voorzitter heeft jaarlijks met elk lid van de Raad van Toezicht een individueel gesprek
waarin functioneren van de Raad van Toezicht en gewenste ontwikkelingen wordt
besproken. Uit deze gesprekken zijn geen bijzonderheden gekomen.
Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen is door individuele leden in 2019
onder andere deelgenomen aan een seminar met als onderwerp “De veranderkracht van
toezicht”, het ledenfestival van de NVTZ “Gebiedsgericht samenspel”, masterclass “ICT in
de boardroom” en intervisiebijeenkomsten.
Werkgeversrol
Het jaarlijkse gesprek met de bestuurder heeft in het voorjaar van 2019 plaatsgevonden.
In dit jaarlijks gesprek is stilgestaan bij de voortgang van de ambities van de organisatie,
de risico’s, de rol van de bestuurder en de ontwikkeling hierin, de bezetting van de
sleutelfuncties, de samenwerking met de Raad van Toezicht en de arbeidsvoorwaarden.
Bezoldiging
Bij de vaststelling van de hoogte van de bezoldiging (in de vergaderingen d.d. 31
augustus en 19 oktober 2011) zijn de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van
toezichthouders in de zorg (NVTZ) gevolgd. De bedragen van de bezoldiging kunt u lezen
de Jaarrekening 2019.
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1.5 Medezeggenschap
1.5.1 Verslag Cliëntenraad
Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft MEE WestBrabant een cliëntenraad geïnstalleerd. Aan de installatie en het functioneren van de
cliëntenraad liggen de volgende formele documenten ten grondslag:

•

Instellingsbesluit d.d. 16 november 2009 tot instelling van een cliëntenraad;

•

Reglement van de cliëntenraad (versiedatum 31 oktober 2016).

Vergaderingen
In het verslagjaar 2019 heeft de cliëntenraad in totaal tien keer vergaderd, waarvan vier
keer samen met de bestuurder.
In deze vergaderingen werd de algemene gang van zaken besproken en werden
adviesaanvragen behandeld en toegelicht.
Daarnaast vonden ook informele overleggen met de bestuurder plaats en was er driemaal
overleg van een delegatie van de cliëntenraad met de controller van MEE West-Brabant.
Het informele overleg met de bestuurder werd wisselend bijgewoond door twee leden van
de cliëntenraad, waaronder de voorzitter en de secretaris.
MEE West-Brabant stelt op jaarbasis een budget beschikbaar voor de cliëntenraad, onder
andere ten behoeve van reiskosten, trainingen, activiteiten en werving, achterban
raadpleging.
Achterbanraadpleging
De cliëntenraad wil zich blijvend ontwikkelen als een raad die zo dicht mogelijk bij de
cliënten staat. Om dat doel te bereiken worden activiteiten bedacht en ontwikkeld. Een
proces dat voortdurend in ontwikkeling is.
Op deze manier hoopt de cliëntenraad er goed zicht op te krijgen wie de cliënten van
MEE West-Brabant zijn en wat hun gemeenschappelijke belangen zijn.
Vanuit dit perspectief werd in 2019 tweemaal een bijeenkomst voor cliënten
georganiseerd.
De uitvoering van ontwikkelde activiteiten is o.a. afhankelijk van de bezetting van de raad
en de aanwezige kennis en ervaring.
De bezetting van de cliëntenraad is een punt van zorg. In 2018 konden twee nieuwe
leden worden benoemd, waardoor het aantal leden op vier kwam. In januari 2019 vertrok
de toenmalige voorzitter na afronding van zijn tweede termijn. In de loop van het jaar is er
veel tijd en energie ingezet om nieuwe leden te werven. Dit heeft ertoe geleid dat eind
2019 een nieuw lid kon worden benoemd.
Op het moment van dit schrijven zijn er gesprekken gaan de met twee kandidaat-leden.
Scholing
In oktober 2018 volgde de cliëntenraad een training waar zaken aan de orde kwamen als
rechten en plichten van de cliëntenraad, wat wil de raad bereiken/hoe worden de doelen
bepaald, hoe willen wij samenwerken binnen de cliëntenraad en met anderen.
In juni 2019 was er een vervolgmoment op deze training, die door de raad unaniem als
zinvol en constructief werd ervaren.
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Interne en externe contacten
Met nieuw elan konden in het verslagjaar weer zaken worden opgepakt die waren blijven
liggen. Zo waren er een tweetal gesprekken met de regiomanagers en maakte de
cliëntenraad kennis met de nieuwe externe cliëntvertrouwenspersoon van MEE WestBrabant.
Sinds 1 januari 2015 werken de consulenten van MEE West-Brabant “op locatie”. In het
verslagjaar heeft de cliëntenraad vijf teams in Breda en Roosendaal bezocht om kennis te
maken met de werklocaties en de onderwerpen waarmee consulenten in hun werk
geconfronteerd worden.
Met de raad van toezicht worden goede contacten onderhouden.
Per 1 april 2019 ontstond er een vacature in de raad die vervuld zou worden “op bindende
voordracht van de cliëntenraad,” conform artikel 7.1 en 7.2 van de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
In een goed en constructief samenwerkingsverband tussen beide raden is een profiel
opgesteld en een wervings- en selectieprocedure. De cliëntenraad was in de
sollicitatieprocedure een volwaardige gesprekspartner. De procedure heeft geleid tot de
benoeming van een nieuw in de raad van toezicht, waar beide raden unaniem achter
konden staan. Afgesproken is dat het nieuwe lid tweemaal per jaar de vergadering van de
cliëntenraad bezoekt.
In februari had een afvaardiging van de cliëntenraad een gesprek in het kader van een
externe audit.
Eveneens in februari woonde een afvaardiging van de cliëntenraad de installatie bij van
de nieuw gevormde externe klachtencommissie.
De secretaris van de cliëntenraad had in goede samenwerking met de bestuurder een
belangrijk aandeel in de samenstelling van het reglement voor de externe
klachtencommissie.
Samenstelling Cliëntenraad 2019
Naam

Datum eerste
benoeming

Afloop

Voorzitter

1-05-2018

1-05-2022

Drs. L. van Oudheusden
(Etten-Leur)

Secretaris

20-11-2013

20-11-2017

De heer M.M van den Berghe
(Breda)

Lid

1-05-2018

1-05-2022

De heer F.J.M. Sperber

Lid

15-11-2019

15-11-2023

Mevrouw C. De Werd

Functie

termijn

(Breda)
Herbenoemd tot
20-11-2021
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Adviezen Cliëntenraad
In het verslagjaar is de cliëntenraad in het kader van de WMCZ drie keer om advies
gevraagd:

•

Begroting 2019 MEE West-Brabant.
De cliëntenraad formuleerde een tweetal adviespunten en stemde in met het
voorgenomen besluit met betrekking tot de begroting.

•

Instellen van een nieuwe externe klachtencommissie: de cliëntenraad bracht hierover
een positief advies uit.

•

Jaardocument 2018.
Door interne communicatiestoornissen ontving de cliëntenraad het document op een
zodanig tijdstip in het jaar, dat het uitbrengen van een advies niet zinvol meer werd
geacht. Wel heeft de cliëntenraad over vraagpunten van zijn kant een constructief en
verhelderend gesprek gehad met de bestuurder.

1.5.2 Verslag Ondernemingsraad
Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft MEE West-Brabant een
Ondernemingsraad.
De Ondernemingsraad heeft medio 2019 een nieuwe start gemaakt na een OR loze
periode van een half jaar. In 2018 was door de toenmalige ondernemingsraad hard
gewerkt aan de modernisering van de medezeggenschap die beter aansluit op een platte
organisatie waarin medewerkers al nauw betrokken zijn bij alle ontwikkelingen. De OR
focuste zich daarbij wat betreft haar rol op het bewaken dat binnen de organisatie op de
goede plekken het goede gesprek gevoerd wordt en nam uiteraard ook haar formele rol
als dat nodig mocht zijn.
Eind december 2018 stopte deze ondernemingsraad toen er nieuwe verkiezingen
aanbraken, met als doel medewerkers bewust te maken dat de OR en
(mede)zeggenschap niet iets vanzelfsprekends is, maar dat dat een verantwoordelijkheid
is van alle medewerkers. Het aftreden heeft geleid tot het besef dat een
ondernemingsraad wel degelijk een belangrijke rol heeft binnen de organisatie. Na een
nieuwe wervingscampagne is er weer een Ondernemingsraad sinds 08-05-2019. Op 0207-2019 zijn de leden geïnstalleerd. De nieuwe OR zal weer haar eigen weg zoeken in
hoe medezeggenschap vorm te geven in een platte organisatie en is gestart door eerst de
basiscursussen voor ondernemingsraden te volgen.
In het verslagjaar 2019 heeft de Ondernemingsraad drie reguliere overlegvergaderingen
met de bestuurder gehad. Gedurende het laatste half jaar is er regelmatig een informeel
overleg geweest met de bestuurder. Tevens heeft er twee maal een achterban
raadpleging plaatsgevonden en is de achterban via Plek geïnformeerd over belangrijke
vorderingen of onderwerpen binnen de Ondernemingsraad. Ook is er tijdens ieder
teamoverleg ruimte gecreëerd om de laatste stand van zaken binnen de
Ondernemingsraad te delen.
Er heeft een kennismaking plaatsgevonden tussen twee afgevaardigden van de
Ondernemingsraad en het nieuwe lid van de Raad van Toezicht. Op het gebied van de
aanstelling van de nieuwe bestuurder in 2020, heeft een afgevaardigde delegatie een
gesprek gehad met het bureau Crown Gillmore omtrent de profielschets van de nieuwe
bestuurder.
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Daarnaast heeft een afgevaardigde van de Ondernemingsraad een informeel overleg
gehad met de Cliëntenraad om te overleggen hoe de nieuwe Ondernemingsraad
informatie wil uitwisselen met de Cliëntenraad. Hiervoor worden in 2020 in het voor- en
najaar een informeel overleg gepland.
De Ondernemingsraad heeft in 2019 een studiedag besteed aan de basisvaardigheden
die nodig zijn binnen een Ondernemingsraad zoals de WOR. Daarnaast is er aandacht
besteed aan de verschillende rollen binnen een Ondernemingsraad en de samenwerking
met elkaar.

Samenstelling Ondernemingsraad
Naam

Functie

Datum eerste

Benoemingstermijn

benoeming
Mevrouw Meike Rijpstra

voorzitter

02-07-2019

01-07-2022

Mevrouw Hanneke Jobse

secretaris

02-07-2019

01-07-2022

Mevrouw Denise den Hollander

lid

02-07-2019

01-07-2022

Mevrouw Charlotte van den Eeden

lid

02-07-2019

01-07-2022

Heer Paul Timmermans

lid

02-07-2019

01-07-2022

Onderwerpen
Los van de voorgenomen besluiten die op formele gronden (WOR) ter advies of
instemming aan de Ondernemingsraad zijn voorgelegd, kwamen in de overlegvergadering
met de bestuurder in het verslagjaar informatief o.a. de volgende onderwerpen aan de
orde:
• Ontwikkelingen betreffende Arbeidsparticipatie
• Fit en Vitaal aanbod
• CJG Breda
• Registratie Registerplein
• Regionale ontwikkelingen aangaande contacten en afspraken met verschillende
gemeenten (financiering)
• Mogelijke CAO veranderingen
• Nieuwe bestuurder
• Nieuw pand
• Nieuwe manager
• Dasboard MEE
Overzicht besluiten
In de vergaderingen in 2019 zijn de volgende instemmingsaanvragen en adviesaanvragen
besproken:
• Instemmingsaanvraag ingevolge WOR-artikel 27 m.b.t. aangepaste procedure
klachtenregeling voor cliënten -> positief advies
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2. Impressie 2019
2.1 Missie
MEE is de kennispartner voor leven met een beperking. De basis voor onze missie is dat wij een
steeds groter wordende kloof zien tussen mensen die voluit deelnemen aan de samenleving en
mensen die dat niet of minder kunnen, omdat zij de middelen daarvoor ontberen en de
samenleving te complex is geworden. De focus van MEE West-Brabant ligt daarom op het
wegnemen van belemmeringen om te kunnen participeren. Meedoen dus, juist voor mensen voor
wie dat niet vanzelfsprekend is.
MEE richt zich daarbij op burgers met (tijdelijk) beperkte regie, beperkte sociale redzaamheid en
problemen met het zelfstandig participeren in de samenleving. MEE heeft daarbij specifiek oog
voor inclusie en leven met een beperking (mensen met een verstandelijke, lichamelijke of
psychische kwetsbaarheid).
De dienstverlening van MEE bestaat uit drie pijlers: de cliëntondersteuning, arbeidsparticipatie en
de MEE Academie.

2.2 Subsidierelaties en contractpartners 2019
Contracten gemeenten in het kader van de Wmo
Voor de cliëntondersteuning had MEE in 2019 de volgende afspraken op hoofdlijnen:
•

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de beperkte zin zoals een aantal gemeenten
die hanteren: het bieden van ondersteuning bij keukentafelgesprekken voor alle,
meest kwetsbare, burgers. Deze dienst is door alle 14 gemeenten ingekocht. 7
Gemeenten uit West-Brabant West schreven specifiek hiervoor een aanbesteding uit
die aan MEE is gegund.

•

Algemene cliëntondersteuning: de gemeenten Breda, Drimmelen, Gilze en Rijen,
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Roosendaal en Woensdrecht zien MEE WestBrabant als kernpartner in het voorliggend veld en subsidieerden dan ook de
cliëntondersteuning. Daarnaast hebben 2 gemeenten, Rucphen (tot 1 mei) en
Halderberge (via een detachering bij SPRING), een beperkte vorm hiervan
afgenomen, de Meedenkvoorziening.
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•

Kennisoverdracht: deze is gericht op de interactie tussen mensen met een beperking
en de omgeving. Het beoogt de omgeving, onder andere professionals, vrijwilligers,
scholen, werkgevers e.d. zo toe te rusten dat het belemmeringen in deze interactie
wegneemt. Dit betreft ook consultatie en deelnemen aan allerlei
samenwerkingsvormen als bijvoorbeeld de Veiligheidshuizen. Voor deze dienst zijn
met 7 gemeenten afspraken gemaakt.

De wijze waarop MEE in een gemeente samenwerkt in het sociaal domein verschilt per
gemeente en is afhankelijk van de gemeentelijke infrastructuur, de posities en rollen van
keten- en netwerkpartners en de visie en uitgangspunten, die gemeenten hanteren. MEE
West-Brabant werkt overal samen met het CJG en is in vier gemeenten, namelijk
Drimmelen, Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, zelf actief binnen het CJG.
Contract Zorgkantoor
Naast een driejarig contract van MEE 2019-2020-2021 voor de onafhankelijke
cliëntondersteuning Wlz in West-Brabant en Zeeland, is er een contract met het
Zorgkantoor CZ over crisisbeoordeling binnen de Wlz.
Daarnaast hebben we een overeenkomst voor ‘pilot 5, ondersteuning van naasten’,gericht
op ondersteuning van cliënten met een (ernstige) beperking en complexe problematiek én
hun naasten.
Contract UWV
MEE heeft een raamovereenkomst met UWV voor
- Modulaire dienstverlening
- Werkfit
- Naar Werk
Het betreft hier mensen die een uitkering ontvangen van UWV en
door MEE ondersteund worden om één of meerdere stappen te zetten op de
participatieladder richting betaald werk.
2.3 Beleid, inspanningen en prestaties 2019
Meerjarenbeleid
MEE heeft haar Koers 2018-2020 met als motto “Doen waar we in geloven”.
De wijze waarop hier in 2019 vorm aan ia gegeven, is uitvoerig beschreven op de
volgende pagina’s aan de hand van vijf agenda’s die aan de Koers zijn verbonden. Drie
hiervan zijn extern - en twee zijn intern gericht:
1.
2.
3.
4.
5.

Meedoen mogelijk maken: doorontwikkelen cliëntondersteuning
Groei, innovatie en kwaliteit
MEE als kennispartner bij leven met een beperking
Ontwikkeling en borging van expertise
Een aantrekkelijke organisatie waar de beste medewerkers willen werken

2.3.1

Meedoen mogelijk maken:

MEE maakt het verschil door haar kennis van leven met een beperking. Op basis van
deze specifieke expertise neemt MEE haar rol bij het werken in integrale teams in diverse
gemeenten: in Breda al geruime tijd als onderdeel van Zorg voor elkaar Breda, in
Roosendaal als onderdeel van de gebiedsnetwerken Wegwijs Roosendaal en recenter in
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen als onderdeel van de dorpsteams.
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Bij gemeenten waar de laagdrempelige ondersteuning met de specifieke kennis sterk
verminderd is, zoals in Bergen op Zoom, Steenbergen, Etten-Leur, Zundert, Moerdijk en
Halderberge, constateerden we ook in 2019 dat specifieke groepen tussen wal en schip
vallen. We zien dat vooral bij mensen met autisme en mensen met een licht
verstandelijke beperking, met name jongeren. We geven de signalen hiervan steeds
terug, zo mogelijk met advies.
We zien dat de expertise bij leven met een beperking door deze gemeenten incidenteel
weer specifiek wordt gevraagd, zoals bij het oudersteunen van een ouderinitiatief of bij
het voorbereiden op een Wlz-aanvraag.
Specifieke thema’s 2019 waren:
Koploperschap gemeenten cliëntondersteuning
In 2019 nam het door VWS geïnitieerde project koplopergemeenten Cliëntondersteuning
een belangrijke plaats in. Zowel de gemeenten Breda als Roosendaal hadden zich
hiervoor in 2018 aangemeld en hebben daarvoor middelen ontvangen o.b.v. hun
ingediende plan.
− In Breda richt dit plan zich op het meer bekendheid geven en implementeren van
onafhankelijke cliëntondersteuning op het domein Jeugd en Participatie. MEE is
kernpartner in dit project en levert de projectleider. In 2019 is gewerkt aan het
vergroten van het netwerk formele en informele onafhankelijke cliëntondersteuning; het
onder de aandacht brengen van het belang ervan bij samenwerkingspartners en bij de
betreffende afdelingen van de gemeentelijke organisatie en is een start gemaakt met
het verbeteren van de samenwerkingsprocessen.
− Om cliëntondersteuning in Roosendaal een extra impuls te geven, voert MEE in
samenwerking met de gemeente Roosendaal en werkplein Hart voor Brabant in de
komende twee jaar het Koploperproject Cliëntondersteuning uit. De ambitie van dit
koploperproject is om de aansluiting op het gebied van de Participatiewet bij de inzet
van onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren. Het project richt zich op twee
doelgroepen:
•

Inwoners die na een aanvraag van een bijstandsuitkering geen recht blijken te
hebben op een uitkering en hierdoor geen ondersteuning krijgen van het Werkplein

•

Volwassenen tussen 27-67 jaar met een uitkering langer dan vijf jaar en/of met
een ontheffing van arbeid.

Door deze inwoners in verbinding te brengen met onafhankelijke cliëntondersteuning
willen we zicht krijgen op de bestaande problematieken bij deze doelgroep en hen
passende ondersteuning bieden, waardoor het perspectief op werk of deelname aan de
samenleving voor deze mensen toeneemt.
Onafhankelijke cliëntondersteuning
In zijn algemeenheid is de vindbaarheid en bekendheid van de rol van onafhankelijke
cliëntondersteuning voor inwoners als het gaat om het keukentafelgesprek nog
onvoldoende geborgd. Het doel is dat zij een gelijkwaardig gesprek kunnen voeren met
de overheid als er besluiten genomen worden, bv over maatwerkvoorzieningen. Dat is de
reden dat we naast de integrale teams ook een apart expertteam onafhankelijke
cliëntondersteuning hebben ingesteld.
Dit heeft zichtbaar resultaat gehad: in alle gemeenten zagen we een stijging van de
aanvragen. Ook in de WLZ was er een forse stijging (na een daling in 2018) waarvoor
extra budget is toegekend.
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Actuele vraagstukken van bepaalde groepen/cliënten vroegen om specifieke antwoorden.
In 2019 boden we daarom als specifieke vorm van cliëntondersteuning Lifecoaching en
Toekomstcoaching aan:
Lifecoaching
In onze dagelijkse praktijk merken we dat er een groep kwetsbare mensen is die
herhaaldelijk ondersteuning nodig heeft. De Lifecoach heeft de kennis en kunde om te
voorkomen dat de vragen zich opstapelen en problemen groter worden. Door lifecoaching
ontvangt de cliënt langer durende, maar minder intensieve ondersteuning, op álle
levensdomeinen. De lifecoach springt vroegtijdig in bij cruciale veranderingen in het leven
van de cliënt. Deze veranderingen leiden bij deze kwetsbare groep namelijk vaak tot
extra spanningen, het verliezen van overzicht, waardoor weer problemen ontstaan. Denk
hierbij aan de overgang van school naar werk, verandering van woonomgeving,
aanpassing in de financiële situatie of het wegvallen van relaties. De lifecoach is voor de
cliënten een vast contactpersoon, houdt hen in hun kracht en is de verbindende schakel
tussen álle betrokken partijen: naasten, werkgever, vrijwilligers en zorg en
welzijnspartners. De lifecoach heeft een waakvlamfunctie en zorgt ervoor dat knelpunten
en problemen direct worden aangepakt. Daardoor kan soms de inzet van geïndiceerde,
specialistische zorg worden voorkomen. De lifecoach kan ook ingeschakeld worden als de
geïndiceerde zorg stopt, zodat de cliënt wordt ondersteund op weg naar duurzame
zelfredzaamheid.
Toekomstcoaching
Jaarlijks verlaten moeilijk lerende jongeren, die op meerdere levensgebieden problemen
ondervinden, het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Zij
raken buiten beeld, zeker na de recente wijzigingen in de Wajong-wetgeving. Ze nemen
geen deel aan de maatschappij, met mogelijk isolement of escalerend gedrag als
gevolg. Ze lopen daarbij het risico op uitbuiting, criminaliteit, verslaving en een
zwervend bestaan. Met name als er sprake is van bijvoorbeeld een licht verstandelijke
beperking is goede ondersteuning in deze levensfase van belang. De jongere wordt bij
de overgang naar volwassenheid steeds meer verantwoordelijk voor zijn eigen handelen
en moet veel zaken regelen via verschillende procedures en instanties. De wil om eigen
beslissingen te nemen is groot, maar de vaardigheden sluiten hier nog niet op aan.
Toekomstcoaching is een vorm van cliëntondersteuning waarin kwetsbare jongeren
integraal ondersteund worden op weg naar volwassenheid. De kennis en kunde van de
toekomstcoach is afgestemd op deze specifieke doelgroep in deze leeftijdsfase, met
bijvoorbeeld veel kennis op het gebied van participatie en onderwijs. Geheel onder eigen
regie stelt de jongere samen met de toekomstcoach een plan voor de toekomst op, om
vervolgens met steun van toekomstcoaching en het netwerk aan de slag te gaan om de
eigen doelstellingen stap voor stap te realiseren. Dit maakt dat deze jongvolwassenen
na afloop van het traject zelfredzamer zijn, zich onderdeel voelen van een netwerk en een
vorm hebben van werk of opleiding. De focus van toekomstcoaching ligt op werk, maar
dat staat bij deze jongeren niet los van wonen, omgaan met financiën en het hebben van
relaties. De toekomstcoach betrekt hierbij de school, de gemeente en werkgevers.
Deze doelgroep is kwetsbaar, daarom kan een jongvolwassene gedurende maximaal 3
jaar een beroep doen op de coach. In het eerste jaar is dit contact intensief en frequent.
Dat is per jongere verschillend, maar gedurende het eerste jaar gemiddeld eens per twee
weken. Later gaat dat over in een zogenaamd waakvlamcontact, met andere woorden:
iets minder frequent. Belangrijk hierbij is dat de lijn open blijft.
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Participatie
Er is een grote noodzaak om meer waarde te creëren voor mensen met een beperking.
Dit zien we zeker als het gaat om arbeidsparticipatie. Veel gemeenten hebben
onvoldoende aandacht voor de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Gestaag werken we samen met deelnemers, werkgevers, scholen, gemeenten aan het
mogelijk maken van werk. We vragen hierbij specifiek aandacht voor het kunnen
behouden van werk. Naast het hierboven genoemde koploperproject van Roosendaal en
de Toekomstcoaching hebben we in 2019 e o.a. hebben we open “Participeer MEE
“groepen en –trainingen in Roosendaal en Breda georganiseerd. Hierin werken we nauw
samen met de werkpleinen van de gemeentes. Doelstelling voor inwoners is zich voor te
bereiden op een sollicitatie; maken van een sollicitatiebrief en voeren van een gesprek.
2.3.2

Groei, innovatie en kwaliteit:

Aanbesteding Roosendaal
In 2019 hebben we deelgenomen aan de aanbesteding in Roosendaal voor de
inwonersondersteuning vanaf 2020 met een looptijd van 4 jaar. De
inwonersondersteuning bestaat hier uit drie pijlers: Maatschappelijk werk,
Cliëntondersteuning en Mantelzorg. MEE heeft het onderdeel Cliëntondersteuning en, in
een samenwerkingsverband met Wijzijn Traverse, de Mantelzorgondersteuning gegund
gekregen. We zijn ervan overtuigd dat onze cliëntondersteuning samen met
maatschappelijke dienstverlening en mantelzorgondersteuning de komende vier jaar een
waardevolle bijdrage levert aan het welzijn van de inwoners van Roosendaal en aan de
ambitie van de gemeente Roosendaal ‘waar iedere inwoner mee kan doen, waar niemand
wordt uitgesloten en mensen zich veilig voelen’.
Breda
In Breda hebben we gezamenlijk met alle partners van Zorg voor elkaar Breda gewerkt
aan het uitvoeringsplan 2019-2020. MEE levert de cliëntondersteuning in de integrale
wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda, is onderdeel van het Telefonisch Meldpunt ZveB
en levert haar bijdrage door middel van kennisoverdracht en twee innovatieve projecten:
Magazijn 076 en Rollwithus. MEE is kernpartner in het project van de Beweging naar de
Voorkant.
CJG Breda
Daarnaast was MEE in 2019 in Breda, in samenwerking met 7 andere partners, onderdeel
van het CJG Breda. De gemeente Breda heeft 1 juli 2019 de toegangstaken, dat wil
zeggen het geven van beschikkingen en regelen van een maatwerkvoorziening, bij het
CJG weggehaald. De overige taken zijn belegd bij de Thematafel Opgroeien. In de
Thematafel is door de 9 deelnemers een plan voor de ondersteuning aan jeugdigen en
gezinnen 2020-2021 ontwikkeld dat eind 2019 door de gemeente is goedgekeurd.
De gemeente had uitdrukkelijk de wens dat het CJG zich zou ontwikkelen van een
netwerkorganisatie naar een netwerksamenwerking waarin de expertise van de diverse
organisaties explicieter zichtbaar zou worden. Voor MEE betekent dit dat vanaf 1 juli 2020
MEE zich kan richten op de MEE expertise en de functies Wijk Jeugdprofessional en
Coach. Het oude CJG wordt ontmanteld.
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Basisondersteuning ABG gemeenten
In de ABG gemeenten dienden we samen met de partners IMW Tilburg, IMW Breda en
Contour de Twern een uitvoeringsplan in dat de basis moet vormen voor de subsidie voor
de komende 3 jaar. Deze is nog in behandeling. In 2019 zijn integrale dorpsteams
gevormd en geïmplementeerd en is er een telefonisch meldpunt opgezet. MEE heeft de
rol van penvoerder van het samenwerkingsverband.
Overige gemeenten
In Rucphen is de medewerker van MEE die de Meedenk-voorziening voor de gemeente
uitvoerde, in dienst genomen door de gemeente, die deze voorziening zelf gaat uitvoeren
In Halderberge is de cliëntondersteuning uitgebreid met 1 medewerker. De inzet verloopt
via de zusterorganisatie SPRING.
In Drimmelen is in 2019 besloten dat per 1 januari 2020 het CJG onderdeel wordt van de
gemeente. De betreffende medewerker van MEE is in dienst genomen door de gemeente.
In Woensdrecht heeft MEE extra aandacht gegeven aan de samenwerking met vrijwillige
clientondersteuning, waardoor de inwoner de juiste ondersteuning krijgt die nodig is.
Hierbij onder het motto: vrijwillig waar kan en professioneel waar nodig. Daarnaast heeft
de gemeente de intentie om met sociale teams in de dorpskernen te gaan werken. Hierin
hebben we meegedacht met de gemeente in samenwerking met de kernpartners. In 2020
zal verdere vormgeving van dorpsteams onder regie van de gemeente plaats vinden.
Arbeidsparticipatie
Medio 2019 is besloten met arbeidsparticipatie te focussen op de Toekomstcoaching, de
samenwerking met het Werkplein West Brabant West, en de Werkfit en Naar Werk
trajecten van de UWV. De inrichting is daarop aangepast.
Innovaties
MEE heeft naast de arbeidsparticipatie 2 innovatieve projecten:
•

Magazijn 076 (M076)

Magazijn076 is een samenwerkingsverband tussen Amarant en MEE West-Brabant. Dank
zij de inzet van de kerngroep met twee bevlogen projectleiders en 3
ervaringsdeskundigen is dit in 2019 uitgegroeid tot een laagdrempelige werk- en
ontmoetingsplek voor mensen met autisme. Bij M076 kun je ondernemen of deelnemen
aan activiteiten, zodat je specifieke vaardigheden ontdekt, (werk)ervaring op kunt doen,
gelijkgestemden kunt ontmoeten en bovenal kunt zijn wie je bent. Zij bieden een nieuw
perspectief aan waarin mensen met autisme op een gelijkwaardige manier bijdragen aan
onze sociale onderneming. Ze denken in mogelijkheden en doen dat samen met mensen
met autisme en hun omgeving, maar ook met bedrijven en andere zakelijke partners.
M076 is gevestigd in een loods bij de Koepel gevangenis. In 2019 heeft M076 aan 192
verschillende deelnemers ruimte geboden.
Rollwithus
De stichting Roll-with-us heeft een project ontwikkeld, genaamd Rollwithus MEE, dat in
samenwerking met MEE West-Brabant wordt uitgebreid en uitgevoerd. De focus hierbij
ligt op ‘rollmodels’, mensen met een lichamelijke beperking (vaak rolstoel gebonden) en
die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Om hun positie te versterken is het mogelijk om bij het project Rollwithus multimedia
trainingen te volgen. Tevens bouwen we samen met de deelnemers aan een platform
voor mensen met een beperking. Ook is er aandacht voor gezamenlijke en individuele
problematiek.
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Een belangrijke pijler in het geheel is de kracht van het samen doen waarbij de inzet van
ervaringsdeskundigen een prominente rol speelt. Rollwithus MEE is laagdrempelig, zit vol
initiatieven, is een ontmoetingsplaats waar mensen met een lichamelijke aandoening
kunnen samenkomen, gaan werken aan zelfontplooiing, re-integratie en werken aan
toekomstige arbeidsparticipatie.
Beide projecten zijn onderdeel van een beweging naar de voorkant: zij bieden plaats aan
mensen waarvoor de reguliere maatwerk dagbesteding niet aansluit.
2.3.3

MEE als kennispartner bij leven met een beperking

MEE Academie
Als dé kennispartner op het gebied van leven en omgaan met een beperking heeft de
MEE Academie zich geprofessionaliseerd in het verzorgen van een geaccrediteerd
opleidingsaanbod voor professionals en vrijwilligers werkzaam binnen het sociaal domein,
gemeenten, onderwijs en overige organisaties. Zij biedt praktijkgerichte opleidingen aan
deze professionals om hun dienstverlening aan mensen met een beperking te
optimaliseren en te verbeteren. Zij doet doen dit door middel van trainingen, coaching,
workshops en e-learning opleidingen op verschillende thema’s.
MEE West-Brabant is geregistreerd bij het CRKBO en daarmee een erkend
opleidingsinstituut. Onze opleidingen dragen een kwaliteitskeurmerk (accreditatie) van
Registerplein, SKJ, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.
De focus van de MEE Academie voor 2020:
•
•
•
•
•
•

Modulair aanbod binnen alle focusgebieden verder implementeren bij onze
diverse opdrachtgevers.
Lanceren van onze nieuwe (verdiepings) producten op het gebied van ASS, LVB
en gesprekstechnieken.
Aanbod open inschrijvingen uitbreiden van 17 naar 23 groepen in totaal.
Uitbreiden van ons team ervaringsdeskundigen van 9 naar 12 personen, met als
doel hun aandeel binnen onze diverse producten nog verder uit te bouwen.
Onze bijdrage aan kennisdeling met betrekking tot schuldhulpverlening en
bewindvoering vergroten.
Mogelijkheden vanuit de ZonMW subsidie, om vrijwel kosteloos gebruik te maken
van onze programma’s, verder onder de aandacht brengen.

Zeeland
MEE West-Brabant verzorgt Wlz onafhankelijke cliëntondersteuning in Zeeland en
trainingen en workshop vanuit de MEE Academie. In 2019 heeft de MEE Academie in
Zeeland wederom met succes het project SMART met Geld (training voor jongeren met
LVB, gesubsidieerd door o.a. de Rabobank) uitgevoerd binnen één VSO school.
Daarnaast zijn er door de MEE Academie diverse trajecten (zowel in-company als open
inschrijving) voor verschillende opdrachtgevers binnen het sociaal domein Zeeland, naar
volle tevredenheid uitgevoerd.
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2.3.4

Ontwikkeling en borging van expertise

Onderscheidende expertise:
Bij MEE werken momenteel in totaal zo’n 80 professionele MEE-consulenten en 11
ervaringsdeskundigen.
We streven naar duurzaam inzetbare medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen
voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. MEE stimuleert en faciliteert hen
daarbij.
MEE-consulenten zijn minimaal hbo- opgeleid als social worker (bijvoorbeeld SPH,
maatschappelijk werk) en geregistreerd bij het Registerplein als cliëntondersteuner. We
leggen de lat voor onze medewerkers hoog, waarbij het zowel gaat om kennis,
vaardigheden als houding en gedrag. Alle professionals zijn MEE proof, een keurmerk dat
aangeeft dat bovenop de reguliere beroepsopleiding er specifieke expertise is op leven
met een beperking. Nieuwe medewerkers volgen hiervoor in het eerste jaar een
uitgebreide basisopleiding.
MEE proof

Ten behoeve van het continue leren en ontwikkelen van medewerkers is in 2019 in
samenwerking met het SPRING leerhuis, het MEE Leerhuis ontwikkeld. De visie van MEE
op leren is gebaseerd op het feit dat het grootste gedeelte van het leerproces plaatsvindt
in de dagelijkse praktijk en op de eigen verantwoordelijkheid van de consulent voor het
leerproces. Deskundigheidsbevordering is nadrukkelijk meer dan alleen de traditionele
vormen van scholing.
MEE- Leerhuis
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Ervaringsdeskundigen
Het werken met ervaringsdeskundigen heeft in 2019 specifiekere aandacht gekregen.
Cliënten en samenwerkingspartners waarderen steeds meer onze inzet van
ervaringsdeskundigen. Hun ervaring is aanvullend aan wat de professional kan bieden of
wat de beleidsmaker weet. Door uit te gaan van ervaringen van mensen en gebruik te
maken van ervaringskennis en deskundigheid komt de leefwereld meer centraal te staan.
Ervaringsdeskundigheid zetten we op verschillende niveaus in. De individuele talenten,
kennis, vaardigheden en kwetsbaarheden bepalen in welke rol iemand zijn ervaringen kan
en wil inzetten.
De ervaringswerkers en -deskundigen zijn bij MEE in vaste dienst of hebben een
vrijwilligerscontract. Samen met de consulenten gaan ze op huisbezoek, geven
workshops vanuit de MEE Academie met een trainer en zijn betrokken bij
lotgenotengroepen. In het MEE Leerhuis leveren ervaringsdeskundigen een bijdrage aan
trainingen samen met de professional. Andersom faciliteren we ervaringsdeskundigen in
het actueel houden van kennis en kunde vanuit het MEE Leerhuis.
2.3.5

Een aantrekkelijke organisatie waar de beste medewerkers willen werken

Fit en vitaal
Het thema dit jaar was “fit en vitaal”. Het doel was medewerkers helpen bij een goede
balans tussen werk en privé. De presentatie ‘positieve gezondheid’ in januari was al een
eerste kennismaking met de zes pijlers die inzicht boden in de mate waarin je je gezond
en energiek voelt. Deze pijlers vormen samen het spinnenwebmodel. Dit
spinnenwebmodel is vaker ingezet, zoals bij ontwikkelgesprekken en frequentverzuimgesprekken.
Op intranet werd een kanaal “fit & vitaal” geopend met een menukaart van tips een
aanbiedingen ter ondersteuning bij het nu en in de toekomst, aandacht besteden aan je
positieve gezondheid. Het bevat drie items: Apps, Sport en Relaxen.
In september werd de jaarlijkse werkconferentie omgezet in een dagje Efteling voor alle
medewerkers: de continue druk van het werk werd hiermee afgewisseld met ontspanning
en een gezellige dag samen met collega’s.
Daarnaast zijn er specifieke workshops georganiseerd zoals positieve gezondheid, pilates
en vrouwen in de overgang.
Sociaal Ondernemen
We zijn trots op het keurmerk van de PSO-ladder (Prestatieladder Sociaal Ondernemen),
waarin wij in 2019 trede 3, de hoogste trede, hebben bereikt. Dit laat zien dat MEE
substantieel meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst heeft dan andere organisaties,
in allerlei functies en op verschillende niveaus. Door arbeidsparticipatie maken we onze
ambitie ‘meedoen mogelijk maken’ dagelijks waar.
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Personele gegevens
Omvang personeelsformatie in FTE in verslagjaar per 31 december
2019

2018

2017

2016

79,06

86,22

71,67

89,69

* De Fte uit 2017 zijn aangepast voor vergelijking met 2018.
Omvang personeelsformatie in aantal in verslagjaar per 31 december
2019

2018

2017

2016

107 (+ 12
vrijwilligers/ervarings
deskundigen)

113

105

113

Ziekteverzuim

Meldingsfrequentie

2019

2018

2017

2016

2019

2018

2017

2016

6,7

10,4

5,6

5,7

0,72*

0,94

1

1,4

Vacatures

2019

2018

Totaal personeel

10

5

Personeel met cliëntgebonden functies

7

4

instroom
uitstroom

2019

2018

2017

2016

8,8%
17,7%

29,6
15,3%

29,7
36,9%

19,1
24,3%

Het thema Fit en Vitaal, en een goede balans werk-privé had ook als doel bij te dragen
aan het verlagen van het ziekteverzuim. In 2019 was het ziekteverzuim lager dan in 2018,
maar nog steeds te hoog. De lage meldingsfrequentie laat zien dat er vooral langdurige
zieken zijn. De gemiddelde verzuimduur is 36,7 dagen.
ARBO
Gedurende 2019 heeft de bedrijfsarts de leidinggevenden geadviseerd en ondersteund in
de aanpak van het verzuim. Er hebben 2 Sociaal Medisch Overleggen plaatsgevonden
tussen bedrijfsarts en leidinggevenden waarvan één met het thema “Vrouwen in de
Overgang”. Dit thema is ook als workshop gegeven aan medewerkers tijdens een Oranje
Hart sessie, zoals ook een workshop Mindfulness, beide in het kader van het Fit en Vitaal
jaar.
Helaas is de bedrijfsarts ziek geworden waardoor er nu een vervanger is vanuit HCC. We
hopen op een spoedige terugkomst van de eigen bedrijfsarts.
De BHV-ers hebben wederom een herhalingstraining gehad.
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Overige bijzonderheden ontwikkelingen 2019
ICT
In een periode van 2 jaar zal voor ICT de overstap gemaakt worden naar de Cloud. In
2019 is het eerste jaar succesvol en binnen het budget afgerond!
Huisvesting
MEE heeft eind 2019 haar hoofdlocatie aan de Heerbaan 100 te Breda verkocht. Uiterlijk
1 juni zal MEE een ander gehuurd pand betrekken in Breda. Met de verkoop beogen we
een efficiëntere inzet van ruimte en middelen.
2.4 Bereik
Aantal Cliënten en beperking
Cliënten
2019
6
283
286
272
116
76
52
233
456
237
14
195
543
1
2.770

beperking
Auditieve beperking
Autisme spectrum stoornissen
Chronisch ziek
Lichamelijke beperking
Niet Aangeboren Hersenletsel
Ontwikkelingsachterstand
Ouderenzorg en dementie
Psychiatrische beperking (diagnose aanwezig)
Psychiatrische kwetsbaarheid
Verstandelijke beperking (IQ <70)
Zintuiglijke beperking
Zwakbegaafd (IQ 70-90)
Geen/onbekend
Zelfstandig vinden van een passende werkplek
Totaal Stichting

%
0%
10%
10%
10%
4%
3%
2%
8%
16%
9%
1%
7%
20%
0%
100%

Cliënten
2018
7
237
250
260
96
89
45
260
537
226
9
213
578
43
2.850

%
0%
8%
9%
9%
3%
3%
2%
9%
19%
8%
0%
7%
20%
2%
100%

Cliënten per leeftijdscategorie

1.500
1.250
1.000
750
500
250
0

0-6

7-11

12-17

18-23
2019

24-49

50-65

>65

2018
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2.5 Samenwerking met netwerkpartners
MEE West-Brabant werkt in het sociaal domein samen met vele partners en gemeenten.
In onderstaand overzicht schetsen we enkele bijzondere samenwerkingsrelaties met
netwerkpartners in onze regio, specifieke gemeenten en andere MEE-organisaties.
Integrale teams/netwerken
•
•
•
•

MEE vormt samen met IMW Breda en stichting WIJ een kern van
professionals/vrijwilligers binnen de Zorg voor elkaar Breda netwerken.
MEE vormt samen met Wijzijn Traverse het samenwerkingsverband
Inwonersondersteuning Roosendaal.
MEE is onderdeel van het samenwerkingsverband met IMW Breda, IMW Tilburg en
Contour de Twern voor de Basisondersteuning in de ABG gemeenten
MEE was in 2019 onderdeel van het CJG Breda (inclusief Alphen-Chaam en BaarleNassau) en het CJG Drimmelen.

Bijzondere samenwerkingsrelaties
•

•

•

Naast het contract van MEE voor de onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz is er een
contract met het Zorgkantoor CZ over crisisbeoordeling binnen de Wlz. Dit houdt in
dat een groep consulenten binnen MEE West-Brabant een vraag van cliënten of
diens omgeving waar sprake is van een crisis, beoordeelt of een crisisplaatsing nodig
is in het kader van de Wlz. Zij kunnen in een aantal gevallen ook de uitvoerende rol
(plaatsing) op zich nemen.
MEE West-Brabant is kernpartner in het Veiligheidshuis te Breda en in het Zorg en
Veiligheidshuis De Markiezaten te Bergen op Zoom. Het doel van de samenwerking is
te komen tot een gezamenlijke, sluitende en effectieve aanpak van alle vormen van
huiselijk geweld. Samenwerkende organisaties stemmen hun activiteiten en
werkwijze op elkaar af om huiselijk geweld te voorkomen, te stoppen en de
schadelijke gevolgen ervan te beperken.
−

Dagelijks voert MEE bekendheidschecks uit bij gemelde incidenten;

−

Indien van toepassing neemt MEE deel aan casuïstiekoverleg;

−

Een MEE consulent neemt deel aan het scenarioteam Seksueel Geweld;

−

MEE is partner in het regionale samenwerkingsverband Huiselijk Geweld WestBrabant. Een MEE consulent werkt structureel in het interventieteam van het
Steunpunt Huiselijk Geweld.

MEE maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband “Nu niet zwanger”. Doel
van deze samenwerking is optimale begeleiding, zorg en hulpverlening voor
kwetsbare zwangeren, hun (ongeboren) kind en hun gezin. Hiervoor is een protocol
opgesteld om de zorg- en hulpverlening voor kwetsbare zwangere vrouwen zo goed
mogelijk te regelen. Het biedt kaders voor goede (na)zorg en hulpverlening rondom
kwetsbare zwangeren/jonge ouders met kinderen tot één jaar binnen de regio Breda.
Dit gebeurt in samenwerking met alle ketenzorgpartners en organisaties, betrokken
bij de doelgroep Kwetsbare Zwangeren die dit document ondertekend hebben.
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•

•

Platform Preventie en Interventie (PPI) is een samenwerkingsverband tussen de
zorgaanbieders in West-Brabant en Zeeland uit de VG-sector en Jeugdzorg. Het doel
is afstemming en bespreking van casuïstiek om ervoor te zorgen dat crisissituaties zo
snel mogelijk geplaatst worden op de daarvoor gereserveerde/ geschikte plaatsen bij
de zorgaanbieders. MEE West Brabant heeft hierin de coördinerende rol.
MEE neemt actief deel aan het autismenetwerk. Het Autismenetwerk verbindt
medewerkers die in hun werk te maken hebben met mensen met autisme en zorgt dat
deze mensen goed afgestemde ondersteuning op alle levensgebieden kunnen
bieden. De verbinding is nodig om op de hoogte te zijn van elkaars expertise /
mogelijkheden en inhoudelijke en/of strategische keuzes.

Het netwerk zorgt ervoor dat medewerkers ervaringen en kennis delen en dat
organisaties in het netwerk met elkaar werken aan betere ondersteuning, beter
onderwijs en betere arbeidsperspectieven voor mensen met autisme.
•

MEE West-Brabant heeft een nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs in
Breda en Roosendaal. Met name op het kruispunt Jeugdwet en Wlz biedt MEE advies
en ondersteuning aan ouders en onderwijs.

•

Er is een Kennisalliantie Sociale Netwerk Versterking, waarbinnen intensief wordt
samengewerkt en waarbinnen nieuwe producten worden ontwikkeld. Hieraan wordt
deelgenomen door MEE Drenthe, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, MEE Gelderse Poort,
MEE Zuidoost-Brabant, MEE Zuid-Holland Noord, MEE Amstel en Zaan, MEE
IJsseloevers, MEE Noordwest-Holland, MEE Zuid-Limburg, MEE Groningen, MEE
Oost-Gelderland, MEE Twente, MEE Brabant Noord en MEE Plus Groep.

•

De betrokken MEE-organisaties constateren een groeiende kennis en effectiviteit van
de inzet van SNV bij de MEE-organisaties. SNV is een waardevolle kernexpertise
binnen de transitie en transformatie van het sociale domein.

•

Op het terrein van ICT is er een samenwerking waarvoor MEE West-Brabant
werkzaamheden uitvoert en diensten levert aan De Meent Groep (holding van de
MEE-organisaties regio ‘s-Hertogenbosch, regio Tilburg, Noordoost Brabant en Noord
en Midden Limburg). Aan de samenwerking ligt een formele overeenkomst ten
grondslag (convenant) en voor de financiële verrekening van deze samenwerking is –
met goedkeuring van de belastingdienst - gekozen voor een constructie van kosten
voor gemene rekening, waardoor de dienstverlening van MEE West-Brabant aan
betrokken collega MEE-organisaties is vrijgesteld van BTW.

•

MEE is onderdeel van het samenwerkingsverband Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH) West-Brabant samen met Revant, Thebe, Amarant, het Amphia-ziekenhuis en
het Bravis-Ziekenhuis. De Breinlijn is hier onderdeel van.
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•

Mee is kernpartner in de regionale crisiszorg WMO .
Een onderdeel hiervan is één gezamenlijk meldpunt 0 tot 100 jaar waar 24/7 acute (zorg)
crisissituaties in het sociale domein gemeld kunnen worden. Dit is in eerste instantie
alleen bedoeld voor professionals. Vanuit het meldpunt wordt er nauw samengewerkt om
de meldingen op de juiste plek terecht te laten komen. Het meldpunt is operationeel vanaf
1 september 2019.

•

MEE West-Brabant heeft een nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs in
Breda en Roosendaal. Met name op het kruispunt Jeugdwet en Wlz biedt MEE advies
en ondersteuning aan ouders en onderwijs.

Overig
•

Op het terrein van ICT is er een samenwerking waarvoor MEE West-Brabant
werkzaamheden uitvoert en diensten levert aan De Meent Groep (holding van de
MEE-organisaties regio ‘s-Hertogenbosch, regio Tilburg, Noordoost Brabant en Noord
en Midden Limburg). Aan de samenwerking ligt een formele overeenkomst ten
grondslag (convenant) en voor de financiële verrekening van deze samenwerking is –
met goedkeuring van de belastingdienst - gekozen voor een constructie van kosten
voor gemene rekening, waardoor de dienstverlening van MEE West-Brabant aan
betrokken collega MEE-organisaties is vrijgesteld van BTW.

Monitoren van resultaten en effecten van de dienstverlening
Om de impact van activiteiten te kunnen beoordelen, sturen wij op drie input- en drie
output-criteria. Het is onze ervaring dat, door consequent te sturen op deze zes
indicatoren, we maximaal bijdragen aan het gewenste resultaat.
De drie input-indicatoren zijn:
•
•
•

Niet vóór maar mét de inwoner (eigen regie en zelfredzaamheid): we hebben dit
consequent als aandachtspunt bij scholingen, casuïstiekbesprekingen e.d.
Synergie: we zijn scherp, zowel op cliënt- als op organisatieniveau, dat we
samenwerken waar dat nodig is en niet iets doen dat anderen beter kunnen.
Vakmanschap: scholing op de specifieke expertise, ervaring en attitude om een
specifiek doel te bereiken is geïntegreerd in het MEE Leerhuis.

De drie output-indicatoren zijn:
•

Bereik: bereiken we de doelgroep die we voor ogen hebben? Het gaat hierbij om
aantallen en de aard van de problematiek op alle levensdomeinen.

•

Kosten: zijn de kosten aanvaardbaar en conform begroot en in verhouding met het
bereik?
Tevredenheid: MEE houdt tweejaarlijks een uitgebreid cliënttevredenheidsonderzoek,
waaruit we in overleg met de cliëntenraad actiepunten halen.

•
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Deze auditen we na een bepaalde periode om te kunnen beoordelen of die ook echt
tot verbetering hebben geleid. Het laatste CTO is gehouden in 2018 en staat weer
gepland voor 2020.
Meedoenindex
Naast het monitoren en rapporteren van minimaal de output-indicatoren bereik, kosten en
tevredenheid gaan we in 2020 op eenvoudige wijze het effect van onze dienstverlening
monitoren: de mate van meedoen voor en na de dienstverlening. Daarmee krijgen we een
completer beeld van de ervaren baat en effectiviteit van onze inzet.
We vragen aan het begin van de dienstverlening aan de inwoner wat voor cijfer hij zelf
geeft aan hoe hij mee kan doen in de samenleving. En ook hoe hij dat zelf waardeert of
belangrijk vindt. Na afsluiting van de dienstverlening vragen we dit nogmaals. Medio 2020
kunnen we hiervan de eerste resultaten rapporteren.

3. Kwaliteit
Het kwaliteitsbeleid van MEE West-Brabant is een integraal onderdeel van het algemene
beleid en de strategie van de organisatie en is ingebed in de vastgelegde jaarplancyclus.
3.1 Kwaliteit managementsysteem
De verantwoordelijkheid voor het kwaliteit managementsysteem ligt bij een regiomanager
en de manager bedrijfsvoering/controller ondersteund door drie consulenten met
aandachtsgebied kwaliteit. De consulenten zijn actief betrokken bij het kwaliteitsbeleid en
houden kwaliteit structureel onder de aandacht bij de teams in samenwerking met de
regiomanager en de manager bedrijfsvoering. Het onderwerp kwaliteit staat vier keer per
jaar geagendeerd op de agenda van de Regiegroep in de vorm van een verbeterregister.
De plan-do-check-act cyclus wordt hiermee goed geborgd.
3.2 ISO-certificering
MEE West-Brabant heeft in 2019 het ISO 9001:2015 certificaat met vlag en wimpel
behaald. Hieruit blijkt dat de organisatie het kwaliteitsmanagement goed beheerst. Het
Kwaliteitssysteem werkt als systeem ondersteunend voor de organisatie.
3.3 Interne audits
In 2018 is een planning gemaakt voor 2018-2019 voor het houden van interne audits.
Keuze voor de thema’s van de audits is ingegeven door bestaande benoemde risico’s
voor de organisatie.
Onderstaande onderwerpen zijn geaudit:
•

Worden medewerkers voldoende gefaciliteerd in deelname aan Kenniskringen &
Intervisie binnen teams ter bevordering van kennisdeling en behoud van expertise.

•

Voelen medewerkers zich voldoende betrokken, gefaciliteerd en verbonden met
MEE WB om zelfstandig hun werkzaamheden in de wijk uit voeren.

•

In 2018 is een nieuw inwerkprogramma voor de consulenten ingevoerd. In 2019
geaudit en blijken medewerkers zeer tevreden. Tevens draagt dit zeer bij aan de
kennis en vaardigheden om MEE proof te zijn.
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Op grond van de auditresultaten worden verschillende verbetervoorstellen gedaan en
meegenomen in het verbeterregister en vervolgens uitgevoerd.
3.4 Klachten
Elke cliënt kan te maken krijgen met zaken, waarover hij ontevreden is en waarover hij
zijn ongenoegen wil uitspreken of waarover hij een klacht wil indienen. Sinds 1 januari
2016 is om die reden de Wet kwaliteiten, klachten en geschillenzorg van kracht. Voor de
behandeling van klachten beschikt MEE West-Brabant over een klachtenreglement. Dit
reglement, waarin de interne procedure staat beschreven, is in december 2019, in
samenwerking met de cliëntenraad, up to date gemaakt.
MEE West-Brabant heeft in augustus afscheid genomen van de diensten van een
cliëntvertrouwenspersoon bij het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Daarvoor
in de plaats is er een contract getekend met een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon
(CVP) bij MEE De Meentgroep.
Daarnaast is MEE West-Brabant, in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten
Zorginstellingen (WKCZ), voor de externe klachtenprocedure aangesloten bij de
klachtencommissie MEE stichtingen Noord-Brabant en Limburg.
In het verslagjaar 2019 heeft MEE West-Brabant te maken gehad met 4 formele interne
klachten. Waarvan de behandeling voor twee cliënten tot een bevredigende oplossing
heeft geleid; 1 persoon niet heeft gereageerd op uitnodigingen en 1 persoon is verwezen
naar meer toegeruste hulpverlening voor specifieke problematiek.

4. Vooruitblik
In 2020 zal er na een periode van tien jaar een bestuurswisseling plaatsvinden. Het
opstellen van de nieuwe Koers voor de komende periode is gekoppeld aan de komst van
de nieuwe bestuurder medio 2020.
•

Voor 2020 staat, naast de bestuurswisseling en de verhuizing in mei, een volle
agenda gepland, waaronder

•

De uitvoering van het vierjarig contract in Roosendaal, waarbij de implementatie van
de nieuwe dienstverlening Mantelzorg Roosendaal specifieke aandacht vergt.

•

De ontmanteling van de huidige netwerkorganisatie CJG Breda en de implementatie
van de netwerksamenwerking met daarbij voor MEE in het bijzonder de inrichting en
aansturing van het opgaveteam

•

De verdere inrichting en aansturing van de dorpsteams en ontwikkeling van de
basisondersteuning in de ABG gemeenten

•

De uitvoering van de Koplopersprojecten cliëntondersteuning

•

Uitvoeren projecten arbeidsparticipatie waaronder de toekomstcoaching en UWV
participatiemodules

•

Deelname aan diverse pilots waaronder de pilots specialistische cliëntondersteuning
van de WLZ

•

Voorbereiding nieuwe aanbestedingen onafhankelijke cliëntondersteuning in een
aantal gemeenten
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Tot slot zal MEE samen met de zusterorganisatie SPRING Jeugdprofessionals een Koers
opstellen die moet leiden tot maximaal synergetisch voordeel van het samen onderdeel
zijn van één concern. Denk hierbij aan ontwikkeling van de dienstverlening voor
specifieke doelgroepen, gebruik van elkaars kennis en leerhuis etc.
Doorkijk contracten WMO 2020
Een aantal gemeenten, o.a. Roosendaal, had meerjarige contracten afgesloten met MEE
die doorliepen tot en met 2019. MEE heeft nu een vierjarig contract vanaf 2020.
Een aantal gemeenten heeft zijn eenjarige contracten voor 2020 weer verlengd en bij een
aantal gemeenten zijn door middel van een aanbesteding afspraken gemaakt over
onafhankelijke cliëntondersteuning die ook nog in 2020 doorlopen.
In Breda is via de systematiek van de thematafels een nieuw plan Zorg voor elkaar Breda
2019-2020 opgesteld met bijbehorende contractafspraken. In het CJG Breda is voor 2020
voor MEE een uitbreiding in formatie afgesproken per 1 juli.
In Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is een gezamenlijk proces gaande
van het realiseren van integrale dienstverlening in het voorliggend veld. Dat is de reden
dat de subsidie voor 2020 slechts voor 2 maanden is toegekend in afwachting van het
definitieve plan.
Risico’s
Binnen MEE wordt gewerkt met een risico-inventarisatie met daarbij de maatregelen om
deze risico’s te beheersen. Deze risicobeheersing is ondergebracht in het ISO systeem,
waardoor de voortgang en continuïteit geborgd zijn.
De volgende risico’s worden in het bijzonder gemonitord:
Een krimpend budget met daarbij een zeer sobere ondersteuningsstructuur, in relatie tot
de benodigde innovatie en investeringen.
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