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Voorjaarsupdate MEE 
 

Beste relatie van MEE, 

 

Het is enige tijd geleden dat u een nieuwsupdate van MEE Zuid-Holland Noord ontving. 

Graag delen wij vanaf dit voorjaar weer onze kennis en verhalen met u. 

 

MEE is kennis- en uitvoeringspartner voor gemeenten, zorgkantoren, scholen en 

andere organisaties op het gebied van leven met een beperking. MEE wil samen met 

deze organisaties invulling geven aan de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid 

en participatie van kwetsbare burgers te bevorderen. Wilt u meer weten over de 

mogelijkheden? Onze managers gaan graag met u in gesprek. 

 

Wij versturen onze nieuwsupdate 4x per jaar. Wenst u géén informatie van ons te 

ontvangen? U kunt zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief.  

 

Veel leesplezier! 
  

   

  

   

MEE Jobcoach 
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Binnen ons Team Arbeid zetten vijf collega’s zich dagelijks in om mensen met een 

arbeidsbeperking succesvol en duurzaam aan het werk te houden. En om werkgevers 

daar zo goed mogelijk toe uit te rusten. Hiermee voorkomen we uitval van werknemers. 

De jobcoaches bieden eventueel ook ondersteuning op andere levensgebieden 

(integrale jobcoaching). Zij weten als geen ander dat deze gebieden voor onze 

doelgroep moeilijk te scheiden zijn. Wist u dat MEE Zuid-Holland Noord door het UWV 

erkend is als jobcoachorganisatie? 

  
  

   

 

     

  

   

MEE Academie 

  

   

Meer over de MEE Jobcoach 

https://mee-zuid-holland-noord.email-provider.nl/link/w8ba5rm220/gxojvjcuhj/i2adw6j4gj/q53mbe4uzn/um9nq5dfra
https://mee-zuid-holland-noord.email-provider.nl/link/w8ba5rm220/gxojvjcuhj/8r3jcetggg/q53mbe4uzn/um9nq5dfra
https://mee-zuid-holland-noord.email-provider.nl/link/w8ba5rm220/gxojvjcuhj/reygsu6m3s/q53mbe4uzn/um9nq5dfra
https://mee-zuid-holland-noord.email-provider.nl/link/w8ba5rm220/gxojvjcuhj/reygsu6m3s/q53mbe4uzn/um9nq5dfra
https://mee-zuid-holland-noord.email-provider.nl/link/w8ba5rm220/gxojvjcuhj/reygsu6m3s/q53mbe4uzn/um9nq5dfra


Bent u al bekend met de MEE Academie? 

MEE Zuid-Holland Noord biedt diverse 

trainingen voor professionals en 

vrijwilligers. Hiermee krijgt u inzicht in hoe 

het is om te leven met een beperking. Wat 

u bij ons leert, kunt u direct toepassen in 

de dagelijkse praktijk. De trainingen 

worden Incompany en op open inschrijving 

aangeboden. Zowel off- als online! Een 

greep uit ons aanbod: 

  

• Herkennen van/omgaan met een licht 

verstandelijke beperking (LVB) 

• Herkennen van/omgaan met niet-

aangeboren hersenletsel (NAH) 

• Teken je MEE? 

• Ervaar LVB 

• Beleef NAH 

• LVB en GGZ problematiek 

• Herkennen van en omgaan met 

autisme 

  

     

 

   

     

 

  

  

 

     

  

   

 

   

   

Miranda: ‘Ik voel me 

extra kwetsbaar als 

  

   

   

Onderzoek naar 

veerkracht bij 

 

Meer over de MEE Academie 
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vrouw met een 

beperking in deze 

coronaperiode.' 
 

De coronaperiode heeft veel impact op 

iedereen. Zeker op (familie van) 

mensen met een beperking. Neem 

bijvoorbeeld Angelique, moeder van de 

13-jarige Bram met autisme en een 

verstandelijke beperking. Vlak voor de 

eerste lockdown werd hij opgenomen 

op de crisisopvang. Ze mocht hem 

bezoeken op 1,5 meter afstand. Een 

heftige periode. Of Miranda, een vrouw 

van 60 jaar met niet-aangeboren 

hersenletsel. Als alleenstaande vrouw 

met een beperking voelt zij zich heel 

kwetsbaar in coronatijd. 

 

Lees op onze website de verhalen van 

Angelique, Martine en andere cliënten 

over hoe zij de coronaperiode ervaren.  
  

     

cliënten met een 

verstandelijke 

beperking tijdens de 

Covid-19 

maatregelen 
 

MEE gedragsdeskundige Femke 

Scheffers publiceerde onlangs een 

onderzoek over communicatie met en 

veerkracht van mensen met een 

verstandelijke beperking. Tijdens de 

eerste lockdown vroeg zij aan 

professionals hoe zij contact behouden 

met hun cliënten met een 

verstandelijke beperking en hoe zij de 

kwaliteit van dit contact beoordelen. 

Tot slot werd gevraagd welke bronnen 

van veerkracht de professionals bij hun 

cliënten herkennen. De resultaten: 

  

• Er werd veel meer contact gemaakt 

via digitale media. De kwaliteit 

daarvan werd als minder goed 

beoordeeld. 

• Face-to-face contact lijkt onmisbaar 

bij het werken met cliënten met VB. 

• De veerkracht van de cliënten werd 

vaak als (zeer) positief beoordeeld. 

Volgens de professionals was er 

een grote diversiteit in bronnen van 

veerkracht beschikbaar bij hun 

cliënten. 

  
  

       

  



 

 

       

  

 

       

 

  

  

  

   

Financiële weerbaarheid van kwetsbare 

jongeren 

  

   

   

   

 

Bij MEE zien we steeds meer jongeren die financieel in de problemen komen doordat 

zij gevoelig zijn voor reclames en groepsdruk. Speciaal voor (zeer) moeilijklerende 

jongeren heeft MEE een e-learning opgezet om hen te leren met geld om te gaan. Dit 

online leerprogramma is onderdeel van Smart met Geld. Dit is een programma van 

MEE dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van kwetsbare 

jongeren, veelal met een lichte verstandelijke beperking (LVB). 

 

De Week van het geld (22 tot en met 26 maart) is een belangrijke aanjager voor het 

structureel stimuleren van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren. Zowel op 

school als thuis. Op geldlessen.nl, een onderwijsplatform over leren omgaan met geld, 

staan alle educatieve lessen rondom dit onderwerp. Het programma Smart met Geld 

komt hier ook aan bod. 

  
  

   

 

     

  

   

Factsheet autisme  

  

   

Naar coronaverhalen Lees de publicatie 

Meer over Smart met geld 
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Ruim 1% van de bevolking is gediagnosticeerd met een 

vorm van autisme. In Nederland zijn dit ongeveer 

200.000 mensen. Van hen is 25% vrouw en 75% man. 

Vermoedelijk liggen de werkelijke aantallen hoger. 

 

Autisme heeft invloed op alle levensgebieden. Met 

name in overgangsperioden hebben mensen met 

autisme een relatief grotere kans vast te lopen als ze 

niet de juiste begeleiding krijgen. Voorbeelden hiervan 

zijn de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs, 

van thuis bij de ouders wonen naar zelfstandig wonen 

en van opleiding naar werk. 

 

De vakgroep Autisme van MEE ontwikkelde een factsheet met informatie over autisme. 

Download deze hieronder. 
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MEE Zuid-Holland Noord 

Zichtenburglaan 260 | Den Haag 

info@meezhn.nl 

088-775 2000 

meezhn.nl 

 

  
  

     

  
 

    

 

Download de factsheet autisme 
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