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De dienstverlening van MEE West-Brabant richt zich op:

Initiatieven
De MEE Academie
Het Leerhuis
Organisatie-wijzer

Cliëntondersteuning
Inzet op alle levens
domeinen-bruggen
bouwen zodat iedereen
participeert naar vermogen.

MEE Academie
Kennisdeling en
empowerment.
Woensdrecht

Arbeidsparticipatie
Preventief en benutten
talenten.
Baarle Nassau

Huijbergen

Wernhout

Hoogerheide

Castelré

Calfven
Ossendrecht

Drimmelen
Putte

Terug naar inhoud

Werkgebied

Moerdijk

14 gemeenten

Steenbergen
Breda

Halderberge

Koplopersgemeenten Breda
en Roosendaal

Etten-Leur
Gilze Rijen

Bergen op Zoom

Samenwerking met beide koploper
gemeenten, waar de belangen van
inwoners met een beperking hoog op de
agenda staan, er een innoverende aanpak
is en die initiatieven ontwikkelen die
bijdragen aan een inclusieve samenleving.
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Nieuwe diensten in 2019
Toekomstcoach
Succesvolle trajecten als het gaat om
het begeleiden van kwetsbare jongeren in
de transitie van school naar werk.

Lifecoaching
Preventieve en meer langdurige dienstverlening
voor mensen die extra ondersteuning nodig
hebben bij cruciale levensveranderingen.
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Onze resultaten
Uitgevoerde trajecten
excl. kortdurende contacten: 2.770

8,8

Cliënttevredenheid

Hoe ik mijn eigen situatie
nu beoordeel na de
ondersteuning van
MEE West-Brabant

Hoe ik mijn eigen situatie
beoordeelde voordat ik
ondersteuning kreeg van
MEE West-Brabant
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Omzet: € 6.302.511
PSO ladder trede:

Effectmeting

5,0

Aantal beperkingen: 2.770
6
283
286
272
116
76
52
233
456
237
14
195
543
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Auditieve beperking
Autisme spectrum stoornissen
Chronisch ziek
Lichamelijke beperking
Niet Aangeboren Hersenletsel
Ontwikkelingsachterstand
Kwetsbare ouderen en dementie
Psychiatrische beperking (diagnose aanwezig)
Psychiatrische kwetsbaarheid
Verstandelijke beperking (IQ <70)
Zintuiglijke beperking
Licht verstandelijk beperking (IQ 70-90)
Geen/onbekend
Zelfstandig vinden van een passende werkplek

7,7

Onze medewerkers
107 medewerkers werken naar volle tevredenheid,

Gemiddelde tevredenheid
medewerkers

waarvan 12 vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

2019 speciale focus op medewerkers MEE,
positieve gezondheid en balans tussen werk en privé.

Initiatieven: innovatie uit eigen huis en in samenwerking
Nieuw perspectief op autisme
MEE en Amarant bouwen samen aan een nieuw initiatief.

192

deelnemers
Bij M076 kun je zelf ondernemen of deelnemen aan activiteiten,
zodat je specifieke vaardigheden ontdekt of verder ontwikkelt.

20 deelnemers en 17 rollmodels

Exclusief deelnemers workshops en bezoekers.

ZELFONTPLOOIING | RE-INTEGRATIE | ARBEIDSPARTICIPATIE

Multimedia als focus in deze laagdrempelige leeromgeving
vol rolmodellen.

De MEE Academie

62
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OPDRACHTGEVERS
UIT DE SECTOR:
zorg
gemeenten
overheid
onderwijs
woningcoöperaties
profit-organisaties
bewindvoering en
schuldhulpverlening

62

GROEPEN:
47 in-company groepen
15 groepen middels open
inschrijving
861 deelnemers
gemiddelde groepsgrootte 14

22
VASTE PROGRAMMA’S
Onze programma’s zijn
geaccrediteerde opleidingen bij:
Registerplein
SKJ
Kwaliteitsregister V&V
Register zorgprofessionals
BPBI
NBPB

ONS
TEAM

7 gecertificeerde trainers
9 bedreven ervarings
deskundigen

Arbeidsparticipatie

KENNISDELING AAN VRIJWILLIGERS
EN MANTELZORGERS:
voor 3 gemeenten
aan 20 groepen
aan 234 deelnemers

Sociale
Netwerk
Versterking
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Autisme

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, 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.

Licht Verstandelijke
Beperking

Projecten
op scholen

NAH

We scholen en trainen onze medewerkers tot de top experts op leven
met een beperking!

Het Leerhuis

244 deelnemers

MEE West-Brabant richt het werk- en leertraject zo in dat alle professionals
MEE Proof zijn. Zij onderscheiden zich op kennis, vaardigheden en gedrag
gericht op leven met beperkingen op alle levensdomeinen.
intervisie
professionele identiteit
doorontwikkeling van het vak

Organisatie-wijzer 2019
Raad van Toezicht
Bestuur

Management

jeugdprofessionals | jeugdhulp

www.meewestbrabant.nl

Management

