
MEE Amstel en Zaan
meedoen mogelijk maken



▪ Vanuit de WMO en de WLZ kunnen mensen gebruik maken van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 

▪ 5 organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden in Amsterdam zijn: 

▪ MDHG (Medisch-sociale Dienst Heroïne Gebruikers)

▪ Bureaustraatjurist                                          de Straatalliantie   

▪ Daklozenvakbond

▪ Clientenbelang

▪ MEE Amstel en Zaan

▪ De cliëntondersteuners van MEE zijn niet in dienst van een zorgaanbieder, instantie of het 
buurtteam 



Doelgroep van MEE

Iedereen die door hun kwetsbaarheid of beperking worden belemmerd.

MEE ondersteunt mensen -jong en oud- met een (vermoeden van een) 
beperking. Bijvoorbeeld een lichamelijke of (licht) verstandelijke 
handicap, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel, psychische 
beperking of een vorm van autisme.  

Ook de mensen om hen heen, het netwerk of mantelzorg kunnen voor 
onafhankelijke cliëntondersteuning bij ons terecht.

Consultatie en advies voor buurtteammedewerkers en andere 
professionals 



Wat betekent onafhankelijke cliëntondersteuning?

▪ Kortdurende, gratis en onafhankelijk informatie en advies gericht op leven 
met een beperking.

▪ Helpen met het onder woorden brengen van cliënt zijn/haar wensen.

▪ Ondersteuning bij aanvraag van een WLZ-indicatie of bijv. UWV uitkering.

▪ Meedenken over de mogelijkheden bij een herindicatie.

▪ In kaart brengen wat er aanvullend nodig is om de ondersteuning passend in 
te zetten, bijvoorbeeld IQ-onderzoek.

▪ Ondersteuning bieden als de cliënt ontevreden is over zijn/haar zorg.

▪ Helpen bij en/of meegaan naar (keukentafel)gesprekken met professionals, 
hulpverleners en ambtenaren.

▪ Onderzoeken waar de cliënt recht op heeft.

▪ Helpen bij het kiezen van de juiste zorg, hulp en ondersteuning.

▪ Advies en ondersteuning bij klachten en bezwaar.



Sociaal juridische dienstverlening (SJD)

Sociaal-juridisch consulenten komen op voor mensen met een beperking. Dit doen 
wij door informatie en advies te geven over wet- en regelgeving, kennis te delen 
en te benutten over bijvoorbeeld de mogelijkheden van zorgindicaties, PGB en 
beschermingsmaatregelen. 

SJD MEE: expertise

Juridisch beperkt gerelateerde vragen zoals:
▪ bezwaar afwijzing aanvraag Wajong/WIA, traplift, scootmobiel, gesloten 

buitenwagen
▪ Informatie en advies over UWV rapporten
▪ Ondersteuning bij hoorzittingen
▪ Afwijzing PGB of bijv. te lage indicering 



Aanvullende diensten MEE

▪ Dak- en thuislozenteam

▪ Ervaringsdeskundigen

▪ Diagnostiek voor volwassenen

▪ Cursussen en trainingen

▪ Projecten



Contact met MEE

T 020 512 72 72

informatie@mee-az.nl

www.meeaz.nl

volg ons op 



Louise Wever

Buurtteam Noord West + Tuindorp 

Mob:     06-39435458

Mail:     l.wever@mee-az.nl

Werkdagen: ma / di / en do

Annemarie Strooper 

Buurtteam Midden Noord 

Mob:     06 38779328

Mail:     a.strooper@mee-az.nl

Werkdagen: ma / di / wo / do

Ilona Schavemaker

Buurtteam Oud Noord + Molewijck (noord west) 

Mob:      0651056587

Mail:       i.schavemaker@mee-az.nl

Werkdagen: di / woe / do / vrij 

Sacha van Hoorn

Buurtteam Noord Oost 

Mob:      06-38779325

Mail:      S.van.Hoorn@mee-az.nl

Werkdagen:  ma / di / do van 8.30 - 16.00 uur

Anneloes de Lange

Buurtteam Noord Oost 

Mob:    06-38779330

Mail:    a.de.lange@mee-az.nl

Werkdagen: ma / di / do en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur

Team cliëntondersteuning  Amsterdam Noord 
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