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Zo maakt MEE
meedoen mogelijk
Heeft u vragen of zorgen over leven met een beperking? Bel 088 465 35 55 te
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Klik op de onderwerpen voor filmpjes 
en verhalen uit het dagelijks leven van 
mensen met een beperking.
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Werk
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Ook mensen met een beperking. 
Dat is de missie van MEE: meedoen mogelijk maken. Ook op het gebied van werken. 

MEE De Meent Groep ondersteunt mensen met een beperking die willen werken én bedrijven 
die mensen met een beperking in dienst nemen. Het maken van de juiste match tussen mens 
en werk begint bij een uitgebreide Melba analyse. De capaciteiten van de persoon en de eisen 
van de functie worden in kaart gebracht. Dat geeft weer of iemand in een bepaalde functie kan 
werken en wat er nodig is om de persoon in de functie te begeleiden. 

Na zo’n analyse werd duidelijk wat Peter nodig heeft om met plezier te kunnen werken. 
Dit opende de ogen van Peter’s familie. Zij, en vooral zijn broer Hendri, staken tevergeefs veel 
energie in het vinden van passend werk voor Peter. Nu duidelijk is wat Peter kan en nodig 
heeft om goed te kunnen werken bloeit hij op in zijn nieuwe baan. Broer Hendri is blij en zegt 
opgelucht: “ik zie de joviale Peter weer terug, vol levenslust.”

Klik hier om het filmpje te bekijken.

https://youtu.be/1vtqeAhWfNQ
https://youtu.be/1vtqeAhWfNQ


Ervaringsdeskundigen
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Ook mensen met een beperking. 
Dat is de missie van MEE: meedoen mogelijk maken. Dit doen we ook door het inzetten van 
ervaringsdeskundigen in onze dienstverlening.

Film over Mandy
Mandy is een jonge vrouw die na een moeilijke tijd met depressies en onzekerheid weer volop 
in het leven staat. Naast haar studie helpt zij anderen om weer vertrouwen te krijgen in de 
toekomst. Dat doet ze in alle openheid als ervaringsdeskundige bij MEE. “Het is mijn missie 
en passie geworden.”

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Film over Stephan 
Stephan kreeg na zijn hersenbloeding steeds vaker het gevoel niet meer mee te tellen. 
Dat is verleden tijd, omdat hij zijn ervaringen nu inzet om anderen te helpen. Zo geeft hij 
een positieve wending aan zijn leven en dat van anderen. “Ik kan iemand weer op pad helpen, 
dat is ook voor mij een opsteker.”

Klik hier om het filmpje te bekijken.

https://youtu.be/Notqrv7hiJw
https://youtu.be/Notqrv7hiJw
https://youtu.be/lkHy5-KwEZo
https://youtu.be/lkHy5-KwEZo
https://youtu.be/lkHy5-KwEZo


Mediation helpt bij het samen 
oplossen van een probleem
Wat is mediation?

Mediation is een ander woord voor bemiddeling. Bij mediation probeer je een oplossing vinden voor 
een ruzie of probleem. Dat doe je samen met een mediator en met degene met wie er onenigheid 
is. De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij helpt om samen te zoeken naar 
een oplossing die voor iedereen goed werkt. 

   ‘Als mediator beloof je echt 
                       in het midden te staan’ 
Waarom Mediation van MEE?

Een mediator van MEE weet waar mensen met een beperking mee te maken hebben. Welke invloed 
een beperking kan hebben op het leven en op het contact met anderen. MEE kan mensen met een 
beperking goed helpen. Ze weten waar u tegenaan loopt en houden hier rekening mee. >



Hoe kom ik aan een Mediator van MEE?

Een consulent van MEE of een medewerker van een wijkplein, wijkteam of sociaal team kan 
u hiervoor aanmelden bij MEE. Degene die u aanmeldt, heeft altijd eerst overleg met een van 
de mediators. Dit om te kijken of het conflict geschikt is voor mediation. U kunt zich ook zelf 
telefonisch aanmelden bij MEE 088 465 35 55. U heeft geen verwijzing nodig en mediation kost 
cliënten van MEE niets. >

Dit doet een mediator wel Dit doet een mediator niet

Goed luisteren Oordelen

Onpartijdig zijn Partij trekken

Begrijpen Vertellen hoe het moet

Uitnodigen Dwingen

Bij elkaar brengen Opzetten tegen elkaar

Respect hebben Uitlachen

Zelf keuzes laten maken Dwingen

          ‘Je wordt bij 
              de hand genomen...’



Een voorbeeld van mediation

Bert en Tanja, de ouders van Marieke (12 jaar) en Kees (8 jaar), worden aangemeld voor  
mediation door een consulent jeugd van de gemeente. 

Spanning en onenigheid

Ze zijn zes jaar geleden gescheiden en hebben allebei een nieuwe partner. De kinderen wonen 
bij hun moeder en zijn om het weekend bij hun vader. De oudste heeft PDD-NOS, een vorm van 
autisme. Bert en Tanja krijgen van de consulent jeugd, begeleiding in het omgaan met PDD-NOS. 
De communicatie tussen Bert en Tanja gaat moeizaam. Er is spanning en onenigheid over de 
afspraken die in het ouderschapsplan staan. De kinderen hebben veel last van de spanning tussen 
hun ouders. Zeker voor de oudste is het belangrijk dat er duidelijkheid is en dat haar ouders het 
met elkaar eens zijn. De ouders zien dit belang in en zijn daarom gemotiveerd om een mediator in 
te schakelen.

Communicatie

Er zijn veel verwijten, waardoor vertrouwen en respect voor elkaar lastig zijn. Door de gesprekken 
met de mediator verbetert de communicatie tussen Bert en Tanja. Het helpt om erover te praten. 
Vrienden worden ze niet meer, maar ze willen wel samen goede ouders zijn. Dat is steeds het 
uitgangspunt in de gesprekken. Ook al blijven er grote verschillen in wat zij goed vinden voor de 
kinderen, er kan nu wel over gepraat worden. Ze maken nu ook samen afspraken en nemen samen 
beslissingen over de kinderen.

Onderhandelen

Bert wil graag co-ouderschap, zodat hij een grotere rol kan spelen in het leven van zijn kinderen. 
Tanja is bereid hierover te praten. Het heeft wel grote gevolgen voor beide ouders. Tijdens de 
mediation worden deze gevolgen besproken. Ook wordt er onderhandeld over nieuwe afspraken. 
Uiteindelijk ondertekenen de ouders samen een overeenkomst. Het co-ouderschap kan van start 
gaan. De kinderen gaan vanaf nu één week naar vader en één week naar moeder. 



Onafhankelijke cliëntondersteuning
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Ook mensen met een beperking. 
Dat is de missie van MEE: meedoen mogelijk maken. Dit doen we ook door onafhankelijke 
cliëntondersteuning te bieden. 

In de wet is geregeld dat u bij alle vragen over zorg ondersteund kunt worden door een onaf-
hankelijke cliëntondersteuner. MEE biedt deze cliëntondersteuning en is daarbij onafhankelijk 
van gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren. 

De familie van Miriam Vromans kreeg onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE bij de zoektocht 
naar passende hulp voor hun zus. Miriam wilde ondanks haar beperkingen graag thuis blijven 
wonen. Voor haar familie was dit bijna niet meer te overzien. Door de inzet van de juiste hulp en 
ondersteuning van haar netwerk lukt het Miriam nu om zelfstandig te wonen. MEE werd ingezet 
om onafhankelijk te bekijken wat er nodig was. Er is passende hulp gevonden én goede informatie 
en ondersteuning aan de familie geboden. De familie zegt dan ook: “Dit gunnen we iedereen.”

Klik hier om het filmpje te bekijken.

https://youtu.be/axLLzXjmVbg
https://youtu.be/axLLzXjmVbg


Uw mening
MEE vindt het belangrijk om van mensen met een beperking te horen wat ze dagelijks 
meemaken. Wanneer ze door hun beperking niet mee kunnen doen, terwijl ze dat wel graag 
willen. Daar kunnen we van leren en natuurlijk ook proberen het samen op te lossen of te 
verbeteren. MEE laat niet los totdat er een oplossing gevonden is. 

Vorig jaar organiseerden we een bijeenkomst waar cliënten van MEE in kleine groepjes 
hun ervaringen deelden. Marijke van Weert, manager van MEE, was daar ook bij. Ze vond het 
indrukwekkend en vertelt hierover: 

          ‘Cliënten zijn belangrijk om 
ons de weg te blijven wijzen’
“De mensen waren heel openhartig en eerlijk. Er gebeurde iets moois aan de tafels. 
Mensen steunden elkaar en gaven elkaar advies. Daar bleek behoefte aan. Er kwamen 
schrijnende situaties ter sprake van mensen die hulp nodig hadden maar niet kregen. >



MEE heeft met de informatie die is opgehaald écht iets gedaan. We zorgen dat we steeds 
beter te vinden zijn voor mensen met een beperking. Zodat ze weten waar ze moeten zijn en 
één centraal punt hebben voor al hun vragen of zorgen over leven met een beperking. 
De onafhankelijke professionals van MEE denken met u mee, verwijzen naar de juiste plek 
of zoeken samen met u naar een oplossing.”

Voor MEE geldt dat het ophalen van informatie, in welke vorm dan ook, voor herhaling 
vatbaar is. “We horen graag uw verhaal.”

Deelnemers aan de gespreksavond waren enthousiast. Een deelneemster (moeder van twee 
kinderen met een verstandelijke beperking) kijkt tevreden terug: “We zaten in kleine groepjes 
aan ronde tafels en schreven onze tips en ideeën op het tafelkleed. Er werd door de consulenten 
van MEE en andere cliënten goed naar elkaar geluisterd en zelfs ook gelachen. 
Een tekenaar maakte aan het einde van de avond een grote tekening van alles wat besproken is. 
Deze tekening zou elke hulpverlener moeten zien”.

www.meedemeentgroep.nl

T 088 465 35 55
E MEE@demeentgroep.nl


