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Wettelijke basis v.a. 2015 
•  Beschikbaarheid vooral geregeld in Wmo 2015 

•  Toegankelijkheid ook via o.a. Jeugdwet, Wlz, 
Participatiewet 

 
Participatiewet 

‘Bij het doen van een aanvraag kan de aanvrager – als hij dat wenst 
– gebruik maken van cliëntondersteuning. Hierbij staat het 
belang van de aanvrager centraal en wordt de hulpvraag in de 
gevallen waarin dat toegevoegde waarde heeft, integraal en 
domeinoverstijgend bekeken.’ 

 



Doel 
-  preventie van uitval  
-  escalatie van conflicten 
-  zorgbehoefte voor kwetsbare burgers 
 
Doelgroep  
•  LVB en zwakbegaafd  
•  Autisme en NAH 
•  Overige beperkingen 
•  Chronische psychiatrische aandoeningen 
•  Chronisch zieken 
•  Ouderen 
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Meedoen	  mogelijk	  maken	  



 
Individuele cliëntondersteuning 
• Integrale aanpak van complexe problematiek 
• Versterken eigen kracht en zelfredzaamheid 
• Versterken netwerk 
 
Collectieve taken 
• Voorwaarden creëren om participatie in de samenleving 
mogelijk te maken 
• Trainen, adviseren, signaleren enz.  	  

MEE biedt …	  



Individuele ondersteuning 	  



Cliëntondersteuning MEE  
•  Landelijk dekkend 
•  Laagdrempelig 
•  Onafhankelijk  
•  Kortdurend 
•  Alle beperkingen 
•  Alle (levens)gebieden 
•  100.000 cliënten 
•  Alle levensfasen, > 50% jeugd 
•  AWBZ à Wmo 



Huidige cliënten MEE 



Aanpak MEE rondom werk	  
•  Zelfkennis  
•  Toekomstperspectief 
•  Zelfontwikkeling 
•  Vinden en behouden van werkplek 
•    Uitleg over en omgaan met  
    beperking aan werkgever 
•  Samenwerking 

 
  



Uitdagingen transitie MEE 	  

•  Continuïteit functie cliëntondersteuning (levensbreed en 
onafhankelijk) 

•  Samenwerkingsafspraken gemeenten – over budget en 
inhoud 

•  Bredere doelgroep (met Steunpunten GGZ, vrijwillige 
ouderenadviseurs) 

•  Vormgeving door gemeente vrij  
•  Wijkgericht werken (integreren)  
•  Borgen en delen expertise 

 

	  
 



Meer	  informa0e	  

•  www.samenvoordeklant.nl	  
•  Schrijf	  in	  voor	  het	  ProgrammaraadJournaal	  
•  Laatste	  implementa0edag	  2014:	  

– Vrijdag	  12/12	  in	  Utrecht	  met	  9	  sessies,	  
Informa0emarkt	  en	  Plenaire	  sessie	  met	  
bestuurders	  van	  de	  35	  arbeidsmarktregio’s	  en	  
staatssecretaris	  Klijnsma	  	  


