
 Bij MEE denken  
ze met je mee  
in mogelijkheden! 

 

Ook in deze  
coronatijd was de 
cliëntondersteuner 
er voor mij! 

 Bij M&M is er echt 
aandacht voor mij  
als mantelzorger! 

2O2    in beeld  
MEE Amstel en Zaan, MEE Utrecht, Gooi & Vecht en Mantelzorg & Meer 

Jaarbeeld MEEr-groep 

DEC 
Kerstborrel door lockdown online 

met leuke kerstquiz 

JAN 
Welkom Mantelzorg & Meer  

bij de MEEr-groep 

FEB 
Opleidingsdagen voor alle mede-

werkers MEE AZ, MEE UGV, M&M 

APR 
Mantelzorgers ontvangen een 

bloemetje in deze bijzondere tijd 

JUN 
M&M en MEE doen mee aan de 

Week van de jonge mantelzorger 

AUG 
Werkbelevingsonderzoek; uitdag-

ing, afwisseling en energierijk 

MRT 
Corona; onze cliëntondersteuning 

gaat (aangepast) gewoon door 

MEI 
Start met het online aanbieden van 

bijeenkomsten voor cliënten 

JUL 
MEE start met reïntegratie-

diensten vanuit het UWV 

SEP 
Ook trainingen voor professionals 

worden online aangeboden 

NOV 

Voorbereiding Meer Talent; een 

detacheringspool met expertise 

leven met een beperking 

OKT 
ISO certificering vernieuwd 

voor MEE AZ en MEE UGV 

Cliënten  

geven onze  

ondersteuning  

een  

9 

Leeftijd cliënten  
 

< 17 jaar      16% 

18-49 jaar     49% 

50-79 jaar     30% 

> 80 jaar       6% 

Ons werkgebied  
 

werkzaam in 48 

           gemeenten 

Samen ruim 20.000 

ondersteuningstrajecten  

in 2020 

Training en coaching professionals  Onze  

medewerkers 

In 2020 hebben wij in alle gemeenten ons 

werk kunnen doen. Daardoor hebben we 

een goed financieel resultaat behaald.  

Onze financiën 

In 2020 waren  

330 medewerkers  

voor onze burgers 

aan de slag. 

Actuele onderwerpen 
 

 Zelfredzaamheid 

 Wlz-indicatie 

 Zorg regelen 

 (Keukentafel)gesprek 

 
Door corona is  

er geen dagopvang  
voor mijn man.  

Alle zorg komt nu  
op mij aan. Help! 

Utrecht 

Amsterdam 

Hoe zij dat doen, zie je in het 
programma ‘Helden van nu’  

 OV-coach 

 Beweegcoach 

 Arbeidscoach 

 Brusjes  

 Jonge mantelzorgers  

 Bijeenkomsten voor ASS 

 Jong-volwassenen met NAH 

 Lotgenotencontact in coronatijd 

 Ontspannen doe je zo! 

 Sociale vaardigheden 

 Maak je sterk! 

 Grip op je knip 

Coaching, cursussen en  

groepen voor cliënten 

Bestuurlijk nieuws 

Amstelveen 

 Jaarverslag 2020 cliëntenraad 

 De Raad van Toezicht blikt met trots  

en veel waardering terug op 2020. 

https://www.mantelzorgenmeer.nl/nieuws/mantelzorg/verhuisbericht/
https://www.mantelzorgenmeer.nl/nieuws/mantelzorg/verhuisbericht/
https://www.mee-ugv.nl/mee-dagen
https://www.mee-ugv.nl/mee-dagen
https://www.mantelzorgenmeer.nl/nieuws/mantelzorg/bloemen-voor-aalsmeerse-mantelzorgers/
https://www.mantelzorgenmeer.nl/nieuws/mantelzorg/bloemen-voor-aalsmeerse-mantelzorgers/
https://www.mantelzorgenmeer.nl/nieuws/mantelzorg/tas-voor-jonge-mantelzorgers/
https://www.mantelzorgenmeer.nl/nieuws/mantelzorg/tas-voor-jonge-mantelzorgers/
https://www.mee-ugv.nl/portretten/anja/
https://www.mee-ugv.nl/portretten/anja/
https://www.mee-az.nl/cursusaanbod-van-mee/
https://www.mee-az.nl/cursusaanbod-van-mee/
https://www.mee-ugv.nl/mee-voor-uwv
https://www.mee-ugv.nl/mee-voor-uwv
https://www.mee-az.nl/voor-professionals/workshops-en-trainingen/
https://www.mee-az.nl/voor-professionals/workshops-en-trainingen/
https://www.linkedin.com/company/meer-talent
https://www.linkedin.com/company/meer-talent
https://www.linkedin.com/company/meer-talent
https://www.mee-az.nl/iso-certificering/
https://www.mee-az.nl/iso-certificering/
https://www.mee-az.nl/mee-bij-jou-in-de-buurt/
https://www.mantelzorgenmeer.nl/contact-adressen/
https://www.mee-ugv.nl/mee-in-uw-gemeente
https://www.mee-ugv.nl/jaarrekening-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=jlhNhI5QPqE
https://wp-stichting-mee-az.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021/06/Jaarverslag-2020-clientenraad.pdf
https://wp-stichting-mee-ugv.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021/06/Terugblik-Raad-van-Toezicht-2020.pdf
https://wp-stichting-mee-ugv.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021/06/Terugblik-Raad-van-Toezicht-2020.pdf

