TERUGBLIK OP 2020
MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een (nietzichtbare) beperking volwaardig en betekenisvol kunnen meedoen.
Met een focus op mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren
hersenletsel.

Een greep uit onze diensten:
Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning,
Specialistische begeleiding
volwassenen, jeugdigen of ouders;
Vroegtijdige signalering en
interventie; Toekomstcoach; Sociale
activering; Schoolmaatschappelijk
werk; Seksuologische anamnese.
2538 cliënten werden door 87 cliëntondersteuners
ondersteund:
cliënten met een (licht) verstandelijke beperking
cliënten met autisme
cliënten met niet-aangeboren hersenletsel
chronisch zieke cliënten of cliënten met een lichamelijke
beperking
cliënten met ggz-problematiek
De tevredenheid van de cliënten over ons:
Wat cliënten over ons zeiden:
"Wij hebben ervaren hoe belangrijk onafhankelijke cliënt ondersteuning is"
"Haar vasthoudendheid heeft mij gered van grote problemen"
"De cliëntondersteuner was zeer bereidwillig om maatwerk te leveren in
coronatijd"
"Ik heb heel veel geleerd, vooral in de communicatie zijn dingen anders
geworden en mijn ouders hebben dat ook echt vaak gemerkt en benoemd"

9,0

2991 opdrachten / trajecten uitgevoerd bij o.a. deze
samenwerkingspartners / opdrachtgevers:

Zorgkantoren
RIGG

Gemeenten

Zorgaanbieders

Onderwijs: SBO, (V)SO, PrO

UWV
Sociaal Domein Fryslân

Omzetverdeling MEE Noord
Cliëntondersteuning in teams
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Jeugdzorg en Wmo
Diagnostiek
Arbeid & Onderwijs
MEE Academie Noord
Projecten en Advies

Provincie Friesland - 649.944 inw. (1-1-2020)

Bronnen:
1. Gezondheidsenquête CBS Statline 2014
2. Nederlandse Vereniging voor Autisme Prevalentiecijfers 2019

Provincie Groningen - 586.061 inw. (1-1-2020)

3. Feiten en cijfers over mensen met een beperking
okt. 2018; allesoversport.nl (SCP)
4. Zorg beter begrepen – dec 2014 (SCP).
Gebaseerd op schatting van o.a. zorggebruik. Niet

Corona
Sinds 16 maart 2020, het 'officiële'
begin van de corona pandemie,
werken onze cliëntondersteuners
primair vanuit huis. Om juist in deze
tijd continuïteit te bieden in de
ondersteuning aan de cliënten
hebben we blended dienstverlening
ontwikkeld. Het contact en de
ondersteuning passen we aan aan
de behoeften en mogelijkheden van
de cliënt. We videobellen, hebben
(regelmatiger) telefonisch, via email of WhatsApp contact of we
gaan bij de cliënt op bezoek
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iedereen met een verstandelijke beperking maak
gebruik van zorg. Daarom ligt het werkelijke
aantal waarschijnlijk hoger.
5. Hersenletsel-uitleg.nl/informatie/cijfers-en-feiten

Bestuurlijk nieuws
(rekening houdend met de
richtlijnen van het RIVM).
Om dienstverlening op maat te
bieden, hebben we diverse
middelen ontwikkeld en ingezet,
zoals werkboeken of wandelafspraken met cliënten. Dit heeft
naast mooie leermomenten ook
meerwaarde voor de ondersteuning opgeleverd. Ook hebben
sommige cliënten veel baat bij
een kort dagelijks contact,
bijvoorbeeld om samen de dag te
starten.

Op 1 april 2020 nam Karin
Weening het bestuurlijke stokje
over van Truus Dolstra en startte
als nieuwe directeur-bestuurder
bij MEE Noord.
Binnen de Raad van Toezicht
nam op 1 mei de heer W.
(Willem) de Gooyer afscheid van
MEE Noord. Zijn rol als voorzitter
werd overgenomen door de heer
J. (Jan) Cooijmans.
De heer S. (Sjirk) Huizinga werd
als nieuw lid aan de Raad van
Toezicht toegevoegd.
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