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Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern
hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over
de hele breedte van de samenleving uitgangspunt is en de georganiseerde
dienstverlening ruimte maakt voor eigen initiatieven van burgers.
Andere grote veranderingen zijn de overheveling van de financiering van
grote delen van de AWBZ en Jeugdzorg naar de gemeenten, de invoering
van de Participatiewet en het Passend Onderwijs.

Ontwikkelingen
MEE West-Brabant speelt proactief en alert in op toekomstige ontwikkelingen
in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010 - 2013,
waarin onze missie en visie krachtig zijn verwoord.

MEE West-Brabant speelt proactief en alert in op toekomstige
ontwikkelingen in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan
de Koers 2010 - 2013 waarin onze missie en visie krachtig zijn verwoord.
De overgang van cliëntondersteuning naar de Wmo heeft ook een grote
impact op de kerntaak van MEE en betekent dat wij een omslag maken naar
een sterkere integrale aanpak van de ondersteuning van kwetsbare burgers.
Dit verlangt van ons een aanscherping van de koers. Om in het nieuwe
landschap onze expertise op leven met een beperking effectief te
kunnen blijven inzetten, ontwikkelen we ons verder naar een open
netwerkorganisatie. Vanuit deze netwerkorganisatie verbinden en borgen
we expertises in het sociale domein:
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MEE West-Brabant ziet veel kansen en is in de transformatie van ons
werkveld een aanjager. Samen met maatschappelijke partners in de
breedste zin van het woord, werken wij steeds meer in gebiedsgerichte
teams of netwerken rond de cliënt. Wij vervullen in de Kanteling een
belangrijke rol door het faciliteren van de cliënt en zijn netwerk in het
organiseren van eigen oplossingen over alle levensdomeinen heen.
Vraagverheldering en als het nodig is toeleiden naar meer gespecialiseerde
hulpverlening is hier onderdeel van.
Onze focus wijzigt niet: de eigen regie en participatie van onze cliënten
stellen wij te allen tijde centraal. MEE West-Brabant blijft zich inzetten voor
inclusie: een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig
burger kunnen zijn.

KOERS 2014-2015

Om aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen in zorg en welzijn richt
MEE West-Brabant zich in 2014-2015 op:

• Borgen van de expertise van MEE-professionals
in het sociale domein.
• Groeien naar een open netwerkorganisatie.
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Sociale Netwerk Versterking
MEE West-Brabant blijft zich in haar dienstverlening richten op hulpvraag
verduidelijking en het versterken van de regie van de cliënt en zijn netwerk.
Wij blijven inzetten op werken vanuit de visie Sociale Netwerk Versterking.
Om voor cliënten, hun netwerk en maatschappelijke partners van
meerwaarde te zijn en te blijven, zullen we zowel binnen als buiten integrale
teams/netwerken onze expertise blijven ontwikkelen en innovaties blijven
stimuleren op alle levensgebieden, zowel voor jeugd als voor volwassenen.
MEE Student
Een essentiële ontwikkeling daarin is het verder versterken van de
verbinding tussen het Hoger Beroepsonderwijs en MEE West-Brabant.
Onze ambitie is een reputatie te vestigen als inspirerende leer/werk
community van professionals en professionals in opleiding. Met als kern
het voortdurend leren en verbeteren van de ondersteuning bij leven met een
beperking over alle levensdomeinen. Door te investeren in het opleiden van
jonge mensen dragen we substantieel bij aan het verspreiden van kennis
van leven met een beperking, inclusie en de werkwijze Sociale Netwerk
Versterking.
Iedereen doet mee
Een andere ambitie is de verbreding van een overwegend (wijkgerichte)
zorg- en welzijnoriëntatie naar dienstverlening over de volle breedte van
het sociaal domein, met (arbeids)participatie als belangrijke kern. Mensen
met en zonder beperking, moeten volwaardig mee kunnen doen aan onze
samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een
brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving.
De huidige transities zijn een kans om deze verbinding tot stand te brengen
en MEE, die over alle levensgebieden haar dienstverlening heeft ontwikkeld,
zal daarin een van de trekkers zijn.
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MEE West-Brabant groeit uit naar een netwerkbouwer die investeert in
(nieuwe) verbindingen tussen sociale domeinen en formele en informele
systemen. Nog altijd onafhankelijk, laagdrempelig en een leven lang op
alle levensgebieden. Wij blijven samenwerken in integrale teams met
zowel professionals als vrijwilligers en informele netwerken. Voor de
MEE professional betekent integraal werken dat hij of zij als social worker
generalistische competenties heeft en daarbij een expert is op leven met
een (specifieke) beperking.
Onze gedachte hierbij is dat wij anderen nodig hebben om verder te komen
en dat wij op onze beurt in staat zijn onze toegevoegde waarde voor anderen
zichtbaar te maken. De inzet van onze expertise op het gebied van leven
met een beperking en de belemmeringen die men daarbij ervaart, zijn
hierbij cruciaal.
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MEE West-Brabant verbreedt haar professionaliteit. Onze professionele
medewerkers delen kennis en zetten die in op het gebied waarin zij actief
zijn. Deze verschuiving heeft consequenties voor het beroepsprofiel van de
MEE professional.
Meer dan voorheen zullen professionals hun meerwaarde direct kunnen
afmeten aan de waardering van hun inzet door burgers en netwerkpartners.
De zekerheid van het werk zoals voorheen het geval was, verdwijnt.
De MEE professional zoekt naar wat in een actuele situatie en in de
samenwerking werkelijk van waarde is, kent zijn of haar eigen waarde en
neemt daarvoor verantwoordelijkheid.
De verhouding tussen de professional en de organisatie verandert.
We gaan naar een situatie waarin MEE, naast het bieden van diensten,
gekwalificeerde medewerkers ondersteunt die in andere verbanden
integrale vormen van diensten ontwikkelen.
Dit betekent ook dat MEE zelf opdrachten kan aannemen en daarvoor de
juiste mensen, in- en extern, kan inzetten.
MEE medewerkers zullen wij in dit proces faciliteren om een individueel,
professioneel portfolio te ontwikkelen.
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MEE West-Brabant treedt de veranderingen in het zorglandschap met
open vizier en flexibel tegemoet. Wij willen als organisatie inspireren en
stimuleren; ons bestaansrecht ontlenen wij immers aan de meerwaarde
die wij burgers/cliënten, medewerkers en netwerkpartners bieden.
MEE West-Brabant onderscheidt zich door:
• Midden in de samenleving te staan en voortdurend voeling te houden
met waar inwoners, met name mensen met een beperking, behoefte
aan hebben om mee te kunnen doen;
• Inspirator en stimulator te zijn bij de Kanteling en het ontschotten van
het sociaal domein door samen met anderen een lerende omgeving
te creëren;
• Kennis en expertise doeltreffend in te zetten in relevante netwerken;
• Bieden van diensten die voor cliënten en netwerkpartners een
belangrijke meerwaarde hebben.

Bij dit alles staat inclusie voorop. Het gaat daarbij, in welke vorm dan ook, om:
•
•
•
•
•

meer en betere sociale verbindingen: onderlinge betrokkenheid ervaren in relaties;
vergroten, handhaven en/of herstellen van zelfredzaamheid;
meedoen en wederkerigheid zoals op school, het werk, vrijwilligerswerk, sport, vrijetijdsactiviteiten;
preventie: gezondheid (leefstijl) en versterken van eigen regie op de levensloop;
stimuleren van een ondersteunende en vitale omgeving.

De context wijzigt, maar onze koers en focus houden we vast:

een samenleving waarin iedereen volwaardig burger kan zijn.

MEE West-Brabant
Ondersteuning bij leven met een beperking
Hoofdvestiging
Heerbaan 100	I 4817 NL Breda
Postbus 3207	I 4800 DE Breda
T	076 522 30 90
F 076 514 90 10
info@meewestbrabant.nl

www.meewestbrabant.nl

