
Start coöperatie 
Toegang Tilburg

Start Koo ‘s-Hertogenbosch

Cliënten schuiven 
aan bij MEE

Introductie leergang voor 
(aankomende) informele 
cliëntondersteuners

Nieuw: Open hiring

          Nieuwe groep ervarings-
              deskundigen start in 
                regio ‘s-Hertogenbosch

2e X-triathlon Venray 

(weer) Beste 
werkgever 
2019-2020  

Minister De Jonge ontvangt 
Trend en signaleringsrapport  

Medewerkersbijeenkomst:
Festival of Infl uence

Presentatie meerjarenstrategie 
‘Dit beloven wij onze cliënten’

Opdracht UWV voor inzet 
modulaire re-integratiediensten
sociale basis

Nieuw: open inschrijving 
MEE academie 

Kick-off Proeftuin CGM

11 koplopergemeenten 
onafhankelijke cliënt-
ondersteuning in regio 

Opdracht 
’s-Hertogenbosch 
verlengd 2020 - 2023

ISO certifi cering 
vernieuwd

Nieuwe naam 
MEE De Meent Groep

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Expertise

3.483
jaar MEE-ervaring 

Kennis delen
MEE academie

Aangesloten bij: Sociale 
Netwerk 

Versterking
en haar impact

Integrale Vroeghulp 
Een unieke samenwerking

Daarom werk IK bij MEE!

Cliëntondersteuning 
voor Hanna

Vriendengroep voor Britt

Partner

Bij meedoen met een beperking

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Lees en bekijk de verhalen achter dit jaarbeeld op www.meedemeentgroep.nl/publicaties-voor-professionals/jaarbeeld-2019

Vriendengroep voor Britt

Jaarverslag en jaarrekening 2019

regio 
Tilburg

regio 
‘s-Hertogenbosch

55 gemeenten

Noordoost Brabant

Zuidoost Brabant

Noord en Midden 
Limburg
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334
medewerkers

48
ervarings-

deskundigen

156
vrijwilligers

22
stagiaires

Cliënttevredenheid 8 
Voor onze cliëntondersteuning Wlz krijgen we zelfs een 8,9

345
opdrachten 

± 11.000 mensen verder geholpen

Zo helpen we mensen verder:

Vragen over

157
opdrachtgevers 

UWV gemeenten
zorgkantoren

VWS

penitentiaire inrichtingen

zorgaanbieders
scholen

(onafhankelijke)
cliëntondersteuning 
levensbreed

sociaal juridische hulp

mediation

trainen, opleiden, 
coachen

signaleren

informele 
ondersteuning

gedragskunde

integrale vroeghulp

 22,9 % licht verstandelijke beperking
 15,8 % lichamelijke beperking / chronisch ziek
 11,9 % autisme
 8,4 % ggz-problematiek
 9,6 % verstandelijke beperking
 31,4 % overig

Veel mensen met een niet zichtbare beperking

sociaal netwerk 18,8 %
geestelijke gezondheid 18,7 %
participatie 16,9 %
fi nanciën 10,6 %
huisvesting 8,8 %
jeugd 8,0 %
lichamelijke gezondheid 6,5 %
vrije tijd 4,2 %
onderwijs 3,9 %
veiligheid 3,9 %

Moeilijke vragen nemen toe

          Nieuwe groep ervarings-
              deskundigen start in 
                regio ‘s-Hertogenbosch

“Samen 
maken we 
meedoen 

mogelijk!”

https://www.meedemeentgroep.nl/toegang-tilburg
https://www.meedemeentgroep.nl/nieuws/nieuws-van-de-meent-groep/koo-voor-inwoners-van-gemeente-s-hertogenbosch
https://www.meedemeentgroep.nl/schuif-aan-bij-mee
https://www.meedemeentgroep.nl/informeel-en-goed-opgeleid
https://www.meedemeentgroep.nl/nieuws/nieuws-van-de-meent-groep/een-baan-zonder-sollicitatiegesprek
https://www.meedemeentgroep.nl/nieuws/nieuws-van-de-meent-groep/tweede-x-triathlon-in-venray-weer-groot-succes
https://www.meedemeentgroep.nl/nieuws/nieuws-van-de-meent-groep/beste-werkgever-van-nederland-1
https://www.meedemeentgroep.nl/publicaties-voor-professionals/mee-trend-en-signaleringsrapport-2019-mensen-met-beperking-lopen-vast-in-regels-en-systemen
https://www.meedemeentgroep.nl/festival-of-influence
https://www.meedemeentgroep.nl/meerjarenstrategie
https://www.meedemeentgroep.nl/training-open-inschrijving
https://www.meedemeentgroep.nl/proeftuin-cgm
https://www.meedemeentgroep.nl/koplopergemeenten
https://www.meedemeentgroep.nl/nieuws/nieuws-van-de-meent-groep/regionale-mee-organisaties-worden-samen-mee-de-meent-groep
https://www.meedemeentgroep.nl/nieuws/nieuws-van-de-meent-groep/mee-academie-film
https://www.meedemeentgroep.nl/daarom-werk-ik-bij-mee
https://www.meedemeentgroep.nl/publicaties-voor-professionals/rapport-impact-sociale-netwerk-versterking
https://www.meedemeentgroep.nl/integrale-vroeghulp
https://www.meedemeentgroep.nl/publicaties-voor-clienten/film-hanna-en-haar-co-lilian
https://www.meedemeentgroep.nl/vriendengroep-voor-britt
https://www.meedemeentgroep.nl/jaarverslag-en-jaarrekening-2019



