MEE
Ondersteuning bij leven met een beperking

Passende ondersteuning vergroot ontwikkelingskansen van kwetsbare jeugdigen

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor
de jeugdhulp: de ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen, met
psychische en psychiatrische problemen of stoornissen of met een beperking. Gemeenten worden ook
verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en voor de
jeugdreclassering.
Belangrijke uitgangspunten in het nieuwe jeugdbeleid zijn onder meer:
 Vroegtijdige signalering van problemen;
 Integrale en op elkaar afgestemde hulpverlening;
 Voorkomen van dure en zware vormen van ondersteuning en hulpverlening door de tijdige inzet
van lichtere vormen in de eigen omgeving;
 Meer zelfredzaamheid van kinderen en hun ouders en versterking van hun sociale netwerk.
Recht op cliëntondersteuning voor jeugdigen
In het Kamerdebat bij de vaststelling van de Jeugdwet, heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd dat
ook jeugdigen die onder de Jeugdwet vallen, recht hebben op de cliëntondersteuning die gemeenten
gaan organiseren in het kader van de nieuwe Wmo 2015. Die toezegging is ook vertaald in de definitie
van cliëntondersteuning in de Wmo 2015 (artikel 1.1.1):

‘Ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken
van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke
dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp,
onderwijs, welzijn, wonen, werken en inkomen.’
Onze ervaring en expertise: MEE ondersteunt jaarlijks 50.000 kwetsbare jeugdigen
De missie van MEE is ‘Meedoen mogelijk maken’. Met onze ondersteuning helpen we jaarlijks circa
50.000 kwetsbare jeugdigen en hun ouders bij het versterken van hun eigen kracht en die van hun
directe omgeving (netwerk). Dat is ongeveer de helft van onze totale groep cliënten.

Integrale aanpak: hoe doen we dat?
Wij signaleren problemen vroegtijdig. Wij helpen jeugdigen en hun ouders om de hulpvraag te
verduidelijken, keuzes te maken en de juiste hulp te organiseren en op elkaar af te stemmen. Bij de
ondersteuning werken wij over stelsels heen en kijken we integraal naar alle aspecten in hun leven.
We kijken in de volle breedte naar hun situatie: wat hebben kwetsbare kinderen en jongeren en hun
ouders op welke gebieden nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en mee te kunnen doen op
school en in de samenleving?
Wij gaan uit van hun mogelijkheden waarmee we hen versterken in hun eigen kracht. MEE vervult een
coördinerende rol; daarmee worden ouders niet ‘van het kastje naar de muur gestuurd’, waardoor
meer problemen of verergering worden voorkomen. MEE versterkt de eigen regie van cliënten en
ouders en hun netwerk, bijvoorbeeld met Sociale Netwerk Versterking. Door cliëntondersteuning kan

vaker worden volstaan met lichte in plaats van zware en vaak duurdere vormen van zorg. Dit leidt tot
kostenbesparing voor gemeenten en daarmee ook voor de samenleving.
De ondersteuning is in principe kortdurend, maar dat is mede afhankelijk van de vragen waar ouders
en jongeren mee zitten. Ondersteuning kan op meerdere (overgangs)momenten in iemands leven
nodig zijn. Bijvoorbeeld bij opvoedproblemen, de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs, het
aangaan van relaties, de keuze voor een vervolgopleiding en het zoeken van werk.
Ouders van Elise (2 jaar)

‘De reguliere peuteropvang doet Elise goed’
Elise is een meisje van twee en heeft het Syndroom van Down. Haar ouders zijn door de kinderarts
naar MEE verwezen met het advies om hun kind aan te melden voor een plaatsing op het
kinderdagcentrum voor kinderen met een beperking. De ouders hebben ervoor gekozen om Elise
overdag thuis te hebben, omdat zij extra zorg nodig had bij de voeding. Dat gaat inmiddels beter en de
ouders zoeken nu voor hun dochter een passende dagbesteding.
Samen met de MEE-consulent wordt op een rijtje gezet welke aspecten voor de
ouders van belang zijn in de opvoeding en voor de toekomst van hun kind. De ouders willen dat
Elise zoveel mogelijk in contact komt met de ‘gewone’ buitenwereld en dat haar zelfstandigheid
zoveel mogelijk wordt bevorderd.
Omdat het voedingsprobleem min of meer opgelost is, is een plaatsing op een dagcentrum
niet echt nodig. De MEE-consulent komt met het voorstel de mogelijkheden van de
reguliere peuteropvang in hun eigen wijk te onderzoeken. De consulent bereidt samen met de ouders
de gesprekken met de peuteropvang voor en begeleidt hen bij de gesprekken met de leiding. Elise
kan worden geplaatst. Na twee maanden wordt er geëvalueerd en het gaat heel goed met Elise. Ze
kan in ieder geval tot haar vierde verjaardag op de peuteropvang blijven.
Met de reguliere opvang is tegemoet gekomen aan de wens van de ouders van Elise en er zijn
voldoende mogelijkheden om haar ontwikkeling te stimuleren. Door de ondersteuning van MEE is
reguliere opvang gerealiseerd in plaats van de oorspronkelijk gevraagde dure zorg (dagcentrum voor
kinderen met een beperking). Uitgaande van een plaatsing van 2 dagen per week in het eerste jaar en
3 dagen in het tweede jaar, levert dit een besparing op van ruim € 25.000, --. Met de ‘gewone’
peuteropvang dichtbij huis, wordt participatie op de langere termijn bevorderd.

Ondersteuning bij gemeentelijk jeugdbeleid
MEE kan gemeenten ook op andere manieren ondersteunen bij het beleid voor jeugdigen met een
beperking. Zo participeren consulenten van MEE al in veel gemeenten in wijk- en jeugdteams. Zij
spelen een belangrijke rol bij het herkennen van een niet zichtbare beperking (licht verstandelijk,
autisme of niet-aangeboren hersenletsel) en in de bejegening en omgang van mensen met een licht
verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij het ‘keukentafelgesprek’.

Preventie: Integrale Vroeghulp voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Een belangrijke functie van MEE is de coördinatie van de netwerken Integrale Vroeghulp (IVH). IVH is
een landelijk dekkend stelsel van regionale netwerken voor kinderen van 0 - 7 jaar met een
ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. IVH verbindt domeinen en organisaties zodat
kinderen en hun ouders snel hun weg vinden, zelf de regie hebben en zoveel mogelijk op eigen kracht
verder kunnen. De kracht van IVH is dat er met een team van deskundigen vanuit verschillende
disciplines naar het kind wordt gekeken. Een zeer efficiënte werkwijze die eigen regie van ouders
binnen jeugdbeleid bevordert, conform: één gezin, één plan, één regisseur. Hierdoor worden
problemen vroegtijdig gesignaleerd en wordt gecoördineerd hulp geboden.
De financiële middelen voor deze coördinatiefunctie worden ook per 1 januari 2015 overgeheveld naar
gemeenten. Het is belangrijk dat de coördinatiefunctie door gemeenten wordt voortgezet. Niet in de
laatste plaats voor burgers (kinderen en ouders) als dat betekent dat zij anders geen beroep meer
kunnen doen op deze gebundelde expertise en inzet.
Signaleren van knelpunten
Een belangrijke bijdrage van MEE aan het gemeentelijk beleid is de signaleringsfunctie. MEEconsulenten signaleren op basis van hun ervaringen met cliënten waar voorzieningen ontbreken en
waar dingen mis gaan. En we komen met voorstellen tot oplossingen. Deze signalen, die systematisch
worden vastgelegd, kunnen door MEE aan gemeenten worden doorgegeven. Gemeenten kunnen op
basis van de signalen hun voorzieningen verbeteren en regels of instructies aanpassen. Deze signalen
worden jaarlijks gebundeld in de Trend- en signaleringsrapportage en wordt verstuurd naar
overheden, cliëntenorganisaties en samenwerkingspartners van MEE.
Onze kennis delen we graag
MEE heeft specifieke expertise als het gaat om het herkennen van en omgaan met mensen met een
licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. We geven trainingen aan
bijvoorbeeld loketmedewerkers van gemeenten of (wijk)agenten. MEE geeft voorlichting, draagt
kennis over, adviseert en signaleert naar andere organisaties in het jeugdveld.
MEE draait vaak mee in allerlei overlegvormen van organisaties die te maken krijgen met kwetsbare
burgers. Bijvoorbeeld Zorg- en Adviesteams (ZAT), CJG’s, veiligheidshuizen enz. Ook beschikken wij
over een goede sociale kaart, waarin de beschikbare voorzieningen voor mensen met een beperking
zowel binnen als buiten de regio zijn opgenomen. Daarmee kunnen ook andere organisaties en hun
cliënten worden geholpen.

Latifa (14 jaar) bleef uit handen van loverboys
Latifa zit op het VMBO en verzuimt veel, is brutaal tegen leerkrachten, heeft vaak ruzie en haar
leerprestaties zijn slecht. Latifa trekt vaak op met veel jongere kinderen en vertoont kinderlijk
gedrag, maar toont ook uitdagend gedrag naar jongens. Ze draagt uitdagende kleding en is zwaar
opgemaakt. Vaak hangen oudere jongens om het schoolplein, waarmee ze achter op de scooter
wegrijdt. Latifa komt steeds vaker met sieraden en dure kleren op school en leerkrachten maken
zich zorgen om mogelijke betrokkenheid van loverboys. Ze wordt door de school aangemeld bij MEE.

>>

Latifa wordt als zorgleerling besproken in het zorgadviesteam (ZAT) waar een consulent van MEE ook
aan deelneemt. De MEE-consulent vermoedt iets als ze hoort van de gedragsuitersten van Latifa.
MEE adviseert de schoolpsycholoog haar te testen. Latifa blijkt een IQ van 64 te hebben. Haar
omgeving schat haar in op een normale intelligentie omdat ze een vlotte babbel heeft. Maar Latifa
kan niet voldoen aan de verwachtingen. Dit leidt vaak tot bestraffen en/of corrigeren en dit maakt
haar onzeker en gefrustreerd, waardoor ze negatief gedrag ontwikkelt. Vanwege haar mooie
verschijning krijgt ze positieve bevestiging van jongens, maar ze overziet de gevolgen niet.
De ouders van Latifa worden ingelicht over de testresultaten en de consequenties voor Latifas
schoolniveau. Haar ouders zijn geschokt en boos, maar herkennen het probleemgedrag ook in de
thuissituatie.
Op een dag wordt Latifa door de politie thuisgebracht; ze blijkt uit een groep jongeren te zijn gepikt
die verwikkeld was in een drugsruzie. Haar ouders schrikken, maar zijn vooral geraakt door de
naïviteit in Latifas reactie. Haar ouders bellen direct naar MEE en er wordt een hulpaanbod
opgesteld. De consulent en de ouders kijken samen naar welk soort onderwijs bij Latifa past.
Gekozen wordt voor het Praktijkonderwijs in een ander deel van de stad. Latifa verzet zich in de
eerste instantie, maar na een tijdje voelt ze zich prettig op de nieuwe school. Door de andere
benaderingswijze en ander soort lessen die meer gericht zijn op de praktijk, scoort Latifa veel beter.
Voor het eerst ervaart ze succes. Er ontstaat een concreet beroepsperspectief. Ze wil graag de
verzorging in, wat ook haalbaar is binnen haar mogelijkheden. Ze weekt zich langzaam los van haar
vorige vriendengroep, legt nieuwe contacten binnen school en gaat met vriendinnen sporten bij een
majoretteclub.
De ouders van Latifa volgen een cursus opvoedingsondersteuning, waarin handvatten worden
geboden hoe om te gaan met een kind met een verstandelijke beperking.
In de thuissituatie observeert de consulente de omgang tussen Latifa en haar ouders en er worden
gedragsalternatieven doorgesproken die passen binnen de gezinscultuur. Hierdoor herstellen de
gezagsverhoudingen weer binnen het gezin.
Door tussenkomst van MEE is voorkomen dat Latifa vroegtijdig van school ging en is voorkomen dat
ze in het loverboy circuit/criminaliteit terecht kwam. Zonder erkenning van haar beperking zou Latifa
op de arbeidsmarkt een onzekere toekomst tegemoet zijn gegaan, omdat ze voortdurend overvraagd
werd. Met de nieuwe school die bij haar mogelijkheden past, heeft ze perspectief op de arbeidsmarkt.

Jeugdwijkagent Jeffrey Schouten volgde een LVB-training

‘Ik zie nu het verschil tussen niet willen en niet kunnen’
Jeffrey Schouten is Jeugd wijkagent in Almere. Vorig jaar deed Jeffrey met twee collega’s mee aan de
training Herkenning van en omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) van
MEE IJsseloevers. ‘Mensen met een LVB kunnen vaak oorzaak en gevolg niet koppelen. Dat verklaart
waarom ze keer op keer hun afspraken niet nakomen.’ >>

Schouten: ‘Ik zie via jeugdreclassering vaak jongeren, die in strafrechtelijke trajecten terecht zijn
gekomen. Aan de buitenkant zie je er niets aan: ze zijn ‘streetwise’ en hebben een vlotte babbel. Je
legt wat uit en je maakt afspraken, die ze keer op keer niet nakomen. Voorheen dacht ik dat het
opzettelijk was, dat ze geen enkele vorm van autoriteit willen accepteren. Nu weet ik dat een groot
aantal niet snapt wat ik van ze verwacht.’ Nina Sweet is een van de trainers van MEE IJsseloevers:
‘Het gaat vooral om bewustwording en herkenning. De eerste indruk is vaak niet de juiste. Een licht
verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid, zie je niet aan de buitenkant. Het tijdig herkennen van
een beperking is ontzettend belangrijk. Dan ontdek je het verschil tussen ‘niet willen’ en ‘niet
kunnen’.
Kleine dingen
Schouten: ‘Ik probeer ook mijn collega-agenten en rechercheurs hiervan bewust te maken. Het zijn
vaak kleine signalen die duiden op een lager cognitief functioneren. Het standaardlijstje dat we
hanteerden was niet genoeg om duidelijk te krijgen of er sprake is van een beperking. We vragen nu
verder door. Of we laten iets uitschrijven. Het gaat om kleine dingen die voor ieder ander heel
gewoon zijn, maar voor jongeren met een beperking moeilijk wordt. Bijvoorbeeld het noemen van een
postcode of het beschrijven in welk deel van een wijk je woont.’
Efficiënt
Als je weet dat iemand een beperking heeft, dan kun je sneller en adequaat handelen, is de ervaring
van Schouten: ‘Het scheelt tijd en dubbel werk. Als duidelijk is dat er sprake is van een licht
verstandelijke beperking, dan schakelen we specialisten in.
Preventief
Het herkennen van een beperking werkt ook preventief. Schouten: ‘Jongeren die zich niet begrepen
voelen, uiten dat in agressief gedrag. Meestal verbaal, maar ook fysiek. Als je herkent op welk niveau
ze functioneren, kun je je benadering en je communicatie aanpassen. Dat voorkomt escalatie.’

Interessante links
 www.voordejeugd.nl - website en platform voor iedereen die professioneel betrokken is bij de
uitvoering van de stelselwijziging jeugd.
 Toolkit Jeugdwet – van het Transitiebureau Jeugd, voor iedereen die zich professioneel
bezighoudt met de uitvoering van of de communicatie over de Stelselwijziging Jeugd.
 www.integralevroeghulp.nl/professionals
Alles over de regionale netwerken Integrale Vroeghulp, die kinderen van 0 - 7 jaar met een
(vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen een preventieve aanpak biedt.
 Brochure Jeugd met een beperking
Transitiebureau Jeugd.
 Handreiking Jeugd voor gemeenten
MEE Nederland.
Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van jeugd? Informeer dan
bij de MEE-organisatie bij u in de buurt en surf naar www.mee.nl
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