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Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project Professionaliteit Verankerd.
Dit project is onderdeel het programma Beter in Meedoen, van het Ministerie van VWS.
Professionaliteit Verankerd geeft een kwaliteitsimpuls aan de uitvoering van de Wmo. Dit gebeurt door
kennis en ervaring toegankelijk te maken. Hiermee kunnen gemeenten, uitvoerende instellingen in
wonen, zorg en welzijn, professionals, organisaties op het gebied van vrijwillige inzet, actieve burgers
en cliënten, optimaal werken aan het succes van de Wmo.

De goede praktijk in deze publicatie dient als inspiratie voor instellingen in wonen, zorg en welzijn die
met soortgelijke Wmo vraagstukken kampen en die op zoek zijn naar een succesvolle aanpak. De
beschrijving kan ook gebruikt worden door instellingen die de kwaliteit van hun dienstverlening binnen
de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl willen verbeteren of die geïnteresseerd zijn in hoe andere organisaties
met bepaalde uitdagingen omgaan.

Een goede praktijk is slechts één voorbeeld uit het werkveld en is daarmee niet altijd op alle punten
methodisch en bewezen effectief. De goede praktijken zijn gekozen omdat ze vernieuwend, actueel,
overdraagbaar en succesvol zijn. Sommige goede praktijken zijn gebaseerd op een ‘moederinterventie’
die uitgebreid beschreven zijn in een handboek en op meerdere plekken in het land toegepast worden.
Deze interventies zijn veelal ook te vinden in de databank Effectieve sociale interventies. In de
databank is alle beschikbare informatie in kaart gebracht over diverse interventies, die al meer dan
twee jaar op meerdere plekken worden toegepast in de sociale sector, de praktijkervaringen en de
effectiviteit ervan.

Meer praktijkbeschrijvingen en informatie over Professionaliteit Verankerd kunt u vinden op
www.movisie.nl/professionaliteitverankerd en in onze databank praktijkvoorbeelden.
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1

De context

1.1

Inleiding

Veel mensen met een beperking of chronische ziekte, zoals mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking, autisme, een visuele beperking of niet aangeboren hersenletsel (van nu af
aan spreken we over mensen met een beperking) reizen van jongs af aan al met het speciaal vervoer
naar school, werk, vrije tijdsbesteding of naar een ander voorziening. Deze manier van reizen zorgt
ervoor dat mensen op hun dagelijkse plek van bestemming aankomen, maar zorgt ook voor ‘apartheid’
in het vervoer (MEE IJsseloevers 2010). Mensen met en zonder beperking komen elkaar op deze
manier in het vervoer niet tegen, terwijl meedoen in het verkeer zorgt voor (nieuwe) ontmoetingen. Het
project MEE op Weg is gericht op meer keuzevrijheid voor mensen met een beperking om zelfstandig
te kunnen reizen. Om dit te bereiken moet er in de samenleving een omslag in het denken
plaatsvinden. Te vaak wordt er automatisch gedacht aan speciaal vervoer voor mensen met een
beperking en wordt er uitgegaan van hun onmogelijkheden. Het project MEE op Weg biedt mensen
met een beperking de mogelijkheid om zelfstandig van A naar B te leren reizen. Met het project wil
MEE bijdragen aan een inclusieve samenleving, want ‘meedoen in het verkeer is ook meedoen in het
maatschappelijke verkeer.’ (MEE IJsseloevers 2010: 2)
1.2

De aanpak

Het project MEE op Weg bestaat uit vier deelprojecten gericht op verschillende doelgroepen. Een van
de onderdelen van MEE op Weg is het OV/-fietsmaatjes project, waar mensen met een beperking
kunnen ervaren hoe het is om zelfstandig van A naar B te reizen en erachter kunnen komen of
zelfstandig reizen voor hen een optie is. Samen met een OV-/fietsmaatje gaat een deelnemer een
gewenste route oefenen. Dit kan de route van huis naar school en terug zijn, naar het werk of
bijvoorbeeld naar de sportvereniging of het winkelcentrum. Het OV/-fietsmaatje kan iemand uit het
eigen netwerk van de deelnemer zijn, maar ook een student of een vrijwilliger. Voordat de deelnemer
met een OV/-fietsmaatje gaat oefenen, stellen ze samen met andere betrokkenen zoals ouders of
verzorgers een avonturenplan op. In het plan staat het avontuur centraal en wordt opgenomen wat de
deelnemer wil leren, hoe dit het beste geoefend kan worden, waar de deelnemer tegenaan kan lopen
en waar het OV-/fietsmaatje rekening mee moet houden. Ambassadeur van MEE op Weg, Patrick
Schmidt, vertelt, ‘kijk, als het niet lukt, dan hebben ze in ieder geval ervaren hoe ver ze erin kunnen
komen. Misschien willen ze wel naar de voetbal fietsen en komen ze erachter dat het winkelcentrum
het maximale is. Dan heb je dat in ieder geval bereikt en kun je dat in ieder geval, voor zover mogelijk,
zelfstandig doen’.
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In het proces staat de wens van de deelnemer centraal. De deelnemer heeft de regie over zijn of haar
eigen project. Hij of zij neemt in het project zoveel mogelijk zelf de leiding. ‘In veel gevallen legt de
deelnemer aan het OV/-fietsmaatje uit waar bijvoorbeeld in- en uitgestapt moet worden, hoe de
betaling in een bus verloopt, enz. De vrijwilliger stelt zich hierin bewust terughoudend op, opdat de
deelnemer gestimuleerd wordt zelf de zoektocht aan te gaan.’ (MEE IJsseloevers 2010: 4)

Het uiteindelijke doel van het project is om mensen met een beperking meer keuzevrijheid te bieden
om zelfstandig te kunnen reizen. Om dit te bereiken richt MEE zich niet alleen op mensen met een
beperking, maar ook op ouders/verzorgers, onderwijs- en zorginstellingen en (bus)chauffeurs om de
omgeving rondom de persoon met een beperking in het proces te betrekken (zie figuur 1 voor de
doelgroepen).
Figuur 1: Doelgroepen en projectactiviteiten
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1.3

Samenwerkingspartners

MEE IJsseloevers heeft veel partners betrokken bij het project MEE op Weg. In het proces wat de
deelnemer met zijn of haar OV/-fietsmaatje doorloopt, spelen ouders/ verzorgers, mantelzorgers en
partners, een belangrijke rol. Deze betrokkenen worden actief meegenomen in het project, bijvoorbeeld
bij het maken van het avonturenplan. Zij kennen de deelnemer goed en weten waar een OV/fietsmaatje tijdens het oefenen eventueel op moet letten. De steun en betrokkenheid van de omgeving
is daarnaast van groot belang voor de deelnemer om zelfstandig te leren reizen.

Verder is het openbaar vervoer en daarmee de provincie een belangrijke partner. (Bus)chauffeurs,
zowel in het openbaar als het speciaal vervoer, hebben een enorme voorbeeldfunctie en kunnen
problemen in het vervoer signaleren. MEE heeft een cursusaanbod voor chauffeurs in het speciaal
vervoer waarin het omgaan met mensen met een beperking centraal staat. De manier waarop een
(bus)chauffeur iemand met een beperking bejegent, kan de doorslag geven bij de beslissing of iemand
nogmaals met het openbaarvervoer wil reizen. Het is daarom belangrijk dat (bus)chauffeurs zowel in
het openbaar vervoer als in het speciaal vervoer weten hoe ze moeten omgaan met iemand met een
beperking. De wens van MEE IJsseloevers is om de training in de toekomst ook aan (bus)chauffeurs in
het openbaar vervoer aan te bieden.

Daarnaast zijn het (speciaal) onderwijs en zorginstellingen belangrijke samenwerkingspartners om
mensen te stimuleren met de fiets of het openbaar vervoer te reizen, samen te kijken wat nodig is om
dit te bewerkstelligen en meer aandacht te besteden aan verkeersregels.

Tot slot wordt er met veel andere partners samengewerkt, zoals de Wmo-raad, de gehandicaptenraad,
ouderverenigingen, hogescholen, HBO’s, MBO’s, vrijwilligerscentrales, sociale werkvoorzieningen,
gemeenten en provincies.
1.4

Financiering & transitie

Het project MEE op Weg wordt voor een deel door MEE zelf gefinancierd, voor een deel komt de
financiering uit de AWBZ en daarnaast financieren gemeenten en provincies mee. In een enkel geval
levert een deelnemer een kleine bijdrage vanuit zijn of haar Persoonsgebonden Budget (PGB).

Door de transitie van AWBZ naar Wmo, zal de gemeente gedeeltelijk verantwoordelijk worden voor de
financiering van het project. Veel gemeenten hebben al interesse getoond in het project, onder andere
omdat ze het idee hebben dat het een besparing op het speciaal vervoer kan opleveren. De afgelopen
jaren is bij een aantal gemeenten gebleken dat de werkwijze van MEE op Weg een besparing kan
opleveren op het doelgroepenvervoer. MEE kan echter niet garanderen dat het project een besparing
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oplevert. Dit is ook nooit het uitgangspunt van MEE op Weg geweest. Centraal in het project staat de
deelnemer die zelfstandig wil leren reizen. MEE vindt dan ook dat de gemeente het zelfstandig leren
reizen niet verplicht moet stellen, want de eigen motivatie van de deelnemers is erg belangrijk om het
project succesvol te laten zijn. De gemeente is wel een belangrijke partner in het project omdat ze
verantwoordelijk is voor het beleid en deelnemers en betrokkenen bijvoorbeeld kan stimuleren om te
gaan oefenen met zelfstandig reizen. Tot slot zou de gemeente de deelnemers kunnen ondersteunen
door een flexibel beleid in te voeren, zodat deelnemers bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of op de
fiets naar hun werk gaan en de mogelijkheid hebben om ’s middags met het speciaal vervoer weer
naar huis te gaan.
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2

De start en voortgang van het initiatief

2.1

Het ontstaan van MEE op Weg

Het idee voor MEE op Weg is ontstaan bij projectleider Emmely Lefèvre. Emmely signaleerde dat
mensen met een beperking in Nederland vaak met het speciaal vervoer reizen terwijl mensen zonder
een beperking op de fiets of met het openbaar vervoer naar werk, school of vrijetijdsbesteding gaan.
‘Iemand met een beperking woont in een wijk, gaat naar een speciale school terwijl de andere kinderen
in de wijk naar de lokale basisschool gaan. Hij of zij reist met het speciaal vervoer naar school, zoals
met de taxi of de bus. Hij of zij vertrekt op andere tijden van huis en komt op andere tijden thuis. Hij of
zij heeft geen mogelijkheid tot spelen met de kinderen op het schoolplein, en mist ook het
speelmoment met de buurtkinderen. Je ziet dat dat doorgaat, hij of zij wordt ouder en het blijft zo.'
aldus Emmely Lefèvre. Het speciale vervoer voor mensen met een beperking zorgt er dus voor dat
mensen met en zonder beperking elkaar nauwelijks ontmoeten en dat mensen met een beperking niet
volledig kunnen meedraaien in de samenleving.

Een ander belangrijk uitgangspunt voor de opzet van het project is dat er nog te weinig naar de
mogelijkheden van een persoon met een beperking wordt gekeken en wat het hem of haar oplevert als
hij of zij zelfstandig reist. Het automatisch denken in speciaal vervoer voor mensen met een beperking
is wat MEE IJsseloevers met het project MEE op Weg wil veranderen.

Patrick Schmidt heeft een lichamelijke beperking en ging tot drie jaar geleden overal naar toe met het
speciaal vervoer. 'Ik ben drie jaar geleden naar Zwolle verhuisd. Het viel me op dat er recht voor mijn
huis een bushalte was. De taxi’s was ik al een tijdje zat, die komen niet altijd en/of vaak te laat. Ik
vond dat niet meer fijn. Toen zag ik die bushalte voor de deur staan en het was het me opgevallen dat
de bus een ingang voor invaliden had, zo’n plaat voor mensen met een rolstoel. Dus toen heb ik
tegen mijn ouders gezegd dat ik met de bus reizen wilde gaan oefenen. Ik ben samen met mijn broers
gaan oefenen. In het begin ging dat natuurlijk helemaal niet goed, want ik had nog nooit in een lijnbus
gezeten. Ik wist bijvoorbeeld niet dat je op het stopknopje moest drukken. Mijn moeder, die vond het
helemaal niks, die vond het maar eng. Ze had zoiets van, moet je dat nou wel doen? Ik heb toen met
haar een compromis gesloten. Twee weken daarna zou ik starten bij het UWV en daar wilde ik
zelfstandig naar toe kunnen. Daar hebben we onze aandacht op gevestigd. Ik ging met de bus naar
het station en de rest kon ik rollend doen, dat ging goed. Het bleek dat de infrastructuur heel goed
was. Na twee à drie keer was het me wel duidelijk en kreeg ik veel meer zelfvertrouwen en ben ik het
zelfstandig reizen gaan uitbreiden binnen Zwolle. Ik heb toen ook de overstap gemaakt naar de trein,
ik wilde de vrijheid hebben om zelf verder te komen. Dus hebben we de trein op dezelfde manier
aangepakt.
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Gewoon door het te doen, heb ik zoveel geleerd. Nu ben ik al een aantal keer met de trein naar
Frankrijk gereisd, ben ik met een vriend naar Barcelona gegaan en ga ik over twee weken naar
Duitsland. Nu ik zelfstandig reis, voel ik me vrij en veel meer onderdeel van de maatschappij.'
Patrick Schmidt, ambassadeur en projectmedewerker bij MEE op Weg
2.2

Het doel

Voor het project MEE op Weg is een aantal doelstellingen geformuleerd, met als uiteindelijke doel
meer keuzevrijheid in het vervoer voor mensen met een beperking, waardoor de maatschappelijke
participatie van mensen met een beperking in de samenleving wordt gestimuleerd. De doelstellingen
van MEE op Weg zijn:


Versterken van de eigen kracht van mensen met een beperking in het meedoen aan het verkeer en
in het openbaar vervoer;



Verhogen van de sociale samenhang tussen burgers met en zonder een beperking door binnen het
project te werken met vrijwilligers/studenten en in gesprek te gaan met betrokkenen zodat de
mensen elkaar kunnen ontmoeten in het verkeer en openbaar vervoer;



Tot stand brengen van een verbinding tussen studenten/vrijwilligers en mensen met een beperking
en/of chronische ziekte én het vergroten van inzicht in het leven van mensen met een beperking



Bevorderen van een inclusieve samenleving en het bespreken van aparte vervoersmogelijkheden
voor mensen met een beperking;



Het doorbreken van het automatisch denken in het speciaal/ aangepast vervoer doordat onderwijs,
instellingen in de gehandicaptenzorg, (bus)chauffeurs, ouders en andere betrokkenen (op maat)
aandacht besteden aan het zelfstandig (leren) reizen van A naar B;



Bevorderen van een inclusieve samenleving en het stimuleren van de maatschappelijke participatie
door integratie in het maatschappelijk verkeer van alle burgers ongeacht hun beperking (MEE
IJsseloevers, 2012: 7).

2.3

De doelgroep

MEE op Weg richt zich op mensen met een beperking (lichamelijke of verstandelijk beperkt, autistisch,
niet aangeboren hersenletsel, visuele handicap) of chronische ziekte. Het project is niet
leeftijdsgebonden, maar de meerderheid van de deelnemers bestaat uit jongeren tussen de 13 en 17
jaar met een vorm van autisme of een verstandelijke beperking.
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De meest genoemde redenen voor de deelnemers om mee te doen aan MEE op Weg zijn:


Zelfstandig een vaste route leren fietsen;



Omgaan met angst in het verkeer;



Zelfstandig meerdere routes leren fietsen;



Met begeleiding leren fietsen;



Leren reizen met het openbaar vervoer;



Omgaan met gevaarlijke punten in het verkeer;



Zelfstandig kinderen op de fiets weg kunnen brengen;



Fietsen is gezond.

(Bron: MEE IJsseloevers 2012)

Naast mensen met een beperking richt het project zich ook op de omgeving van de deelnemers.
Ouders/verzorgers, mantelzorgers, zorg- en onderwijsinstellingen en (bus)chauffeurs behoren ook tot
de doelgroep van het project. De omgeving van de deelnemer wordt zoveel mogelijk betrokken bij het
project. Het is belangrijk dat de omgeving de deelnemer stimuleert, meedenkt, zorgt voor
kennisoverdracht en ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden zodat de deelnemer zich
gesterkt voelt om het zelfstandig reizen te ervaren en te oefenen.
2.4

Werving en opkomst van deelnemers

Aanmeldingen voor het project MEE op Weg komen van verschillende kanten binnen. Vaak zijn het
ouders of verzorgers die hun kind aanmelden. In eerste instantie stond een aantal ouders argwanend
tegenover het project. Het beeld was ontstaan dat het project vanuit bezuinigingsmotieven is opgezet
en hun kind het recht op het speciaal vervoer zou verliezen door deel te nemen. MEE heeft duidelijk
gecommuniceerd dat de toekomstige bezuinigingen geen rol spelen in het project en dat mensen met
een beperking door deel te nemen zeker niet het recht op speciaal vervoer verliezen (MEE
IJsseloevers 2011b).
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Het projectteam van MEE op Weg heeft contact gezocht met scholen en zorginstellingen om ze te
informeren over het project. Dit heeft veel aanmeldingen opgeleverd. Verder zijn mensen via
consulenten leerlingenvervoer of Wmo-consulenten doorverwezen naar MEE op Weg. Momenteel loop
het project zo goed dat er geen speciale wervingsacties meer nodig zijn.

Ambassadeur en projectmedewerker MEE op Weg Patrick Schmidt
2.5

Keuze voor OV/-fietsmaatjes

Een van de doelstellingen van MEE op Weg is het verhogen van de sociale samenhang tussen
mensen met en zonder een beperking. Om dit te bewerkstellingen heeft MEE IJsseloevers ervoor
gekozen met OV/-fietsmaatjes te gaan werken. Een OV/-fietsmaatje is een bekende uit het netwerk
van de deelnemer, een student of een vrijwilliger. Door het project worden ontmoetingen gecreëerd en
leren mensen met en zonder beperking elkaar kennen, krijgen ze inzicht in elkaars leven, leren ze hoe
ze het beste met elkaar om kunnen gaan en leren ze van elkaar. Dit ondersteunt de wens van MEE
voor een inclusieve samenleving.
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Uit ervaring blijkt dat betrokkenen en deelnemers zelf vaak kiezen voor een student of een vrijwilliger
als OV/-fietsmaatje omdat ze het belangrijk vinden om nieuwe contacten op te doen, maar ook omdat
ouders vaak het idee hebben dat hun kind beter luistert naar een vreemde en op die manier beter het
zelfstandig reizen kan oefenen.
2.6

De toekomst

De toekomst van het project MEE op Weg ziet er rooskleurig uit. Al 22 MEE’s hebben interesse in het
project getoond, waarvan er al een aantal met het project aan de slag zijn gegaan. Daarnaast zijn
steeds meer gemeenten geïnteresseerd in MEE op Weg. De toekomstige bezuinigingen spelen hierin
een belangrijke rol. Het is goed dat zoveel gemeenten interesse in het project tonen, maar MEE let er
wel op dat gemeenten het project niet ter vervanging van een subsidie op het speciaal vervoer gaan
inzetten. Uit ervaring blijkt dat niet iedereen die samen met een OV/-fietsmaatje heeft geoefend,
zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen. Door middel van het project MEE op Weg
kunnen deelnemers, en dus ook de gemeente, er wel achter komen wat ze zelfstandig kunnen, waar
ze eventuele ondersteuning bij nodig hebben of dat het speciaal vervoer het beste bij hen past.
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3

Het proces van uitvoering

MEE op Weg wil mensen met een beperking meer keuzevrijheid bieden op het gebied van reizen. MEE
wil dat het vanzelfsprekender wordt in de samenleving dat mensen met een beperking met het
openbaar vervoer, de fiets of lopend reizen en streeft ernaar dat er niet meer automatisch in het
speciaal vervoer voor mensen met een beperking wordt gedacht. Het project bestaat uit vier
deelprojecten met verschillende doelgroepen: OV/-fietsmaatjes, ouders en verzorgers, onderwijs en
zorginstellingen, en chauffeurs.
3.1

OV/-fietsmaatjes

Bij MEE komen verzoeken voor MEE op Weg via verschillende kanalen binnen. De aanvraag wordt
door een consulent van MEE bekeken en, aan het project MEE op Weg gekoppeld als de vraag
passend is. De consulent voert een kennismakingsgesprek met een deelnemer waarin ze samen kijken
naar de vraag van de deelnemer en wat zijn/ haar wens is en naar wat voor soort maatje hij of zij op
zoek is. Deze informatie wordt in een formulier vastgelegd. Met een OV/-fietsmaatje wordt eenzelfde
gesprek gevoerd. Indien een persoon uit het netwerk van de deelnemer als OV/-fietsmaatje wil
fungeren, is hij of zij vaak aanwezig bij het kennismakingsgesprek met de deelnemer. Op basis van de
kennismakingsgesprekken maken de MEE consulenten een match tussen de deelnemer en een OV/fietsmaatje.
Het koppelen van een deelnemer aan een maatje is een belangrijk proces, de ‘klik’ tussen het maatje
en de vrijwilliger is van doorslaggevend belang voor het succes van het project. ‘De vertrouwensband
is belangrijk wanneer je een spannende reis gaat maken’, aldus consulenten Marloes en Ellis. De klik
is nodig voor het vertrouwen. Is die er niet, dan is de kans groot dat de deelnemer er niet in slaagt een
gewenste route zelfstandig te leren reizen. Wanneer de deelnemer zijn of haar maatje vertrouwt is het
niet erg wanneer iets niet (goed) lukt en hij of zij fouten maakt. De deelnemer moet zich veilig en op
zijn of haar gemak voelen bij het OV/-fietsmaatje. Tijdens het koppelgesprek worden het OV/fietsmaatje en de deelnemer aan elkaar voorgesteld en gaan ze, indien er een ‘klik’ is, aan de slag met
het plannen van de reis die ze gaan maken. OV/-fietsmaatje Roderick vertelt hoe het koppelproces in
zijn werk gaat. “Ze gaan eerst kijken, kloppen de personen met elkaar, klopt de deelnemer met het
maatje, kunnen ze samenwerken. Pas als dat zeker is, word je aan elkaar gekoppeld. Na de koppeling
krijg je een eerste gesprek.” Het traject van A naar B dat de deelnemer samen met het OV/-fietsmaatje
gaat oefenen wordt vastgelegd in een ‘avonturenplan’, waarin het avontuur centraal staat. Dit kan een
traject van huis naar school zijn, maar ook van huis naar het winkelcentrum of van huis naar de
sportvereniging en terug. Verder wordt in het avonturenplan opgenomen wat de deelnemer graag wil
leren, waar hij of zij moeite mee heeft, waar het OV/-fietsmaatje op moet letten, op welke dagen ze
gaan oefenen, op welke manier ze gaan reizen, enzovoort. Dit is voor elke deelnemer anders, elk
13

project wordt dan ook op maat samengesteld met als uitgangspunt de wens van de deelnemer. Zodra
het plan is opgesteld, gaat de deelnemer samen met het maatje op avontuur. De deelnemer neemt
hierin het voortouw, het maatje is er om vragen te beantwoorden, hem of haar eventueel de goede kant
op te wijzen en voor de gezelligheid. Naast het OV/-fietsmaatje en de deelnemer is vaak een ouder,
een verzorger, een begeleider of iemand uit het netwerk van de deelnemer betrokken bij het opstellen
van het plan om een realistisch en leuk ‘avontuur’ op te zetten.

Na vier of vijf keer te hebben geoefend, wordt er samen met een consulent van MEE tussentijds
geëvalueerd. Hierin wordt gekeken hoe het gaat en hoe de deelnemer en het maatje het beste verder
kunnen gaan met oefenen. Na gemiddeld 8 à 10 keer te hebben geoefend is het project afgelopen en
kan de deelnemer of zelfstandig van A naar B komen of is de deelnemer er samen met het OV/fietsmaatje achter gekomen dat zijn of haar wens te hoog gegrepen was. De deelnemer heeft meer
ondersteuning nodig of is erachter gekomen dat het speciaal vervoer goed bij hem of haar past. Na
afloop van het traject ontvangen de deelnemers en de maatjes tijdens een feestelijke ceremonie een
certificaat.

Deelnemers en OV/-fietsmaatjes tijdens de certificaat uitreiking
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OV/-fietsmaatjes
In eerste instantie wordt er door de consulent van MEE gekeken of iemand uit het netwerk van de
deelnemer OV/-fietsmaatje kan zijn. Indien zich in het netwerk geen geschikt OV/-fietsmaatje bevindt,
maakt MEE gebruikt van haar OV/-fietsmaatjes pool. De OV/-fietsmaatjes pool bestaat uit studenten.
Het zijn over het algemeen studenten die SPH, CMV, MWD of pedagogiek op de Hogeschool studeren.
Zij solliciteren bij MEE voor de functie in het kader van hun stage. Omdat het project de afgelopen tijd
steeds groter is geworden, worden er nu ook MBO studenten geworven. Naast het inzetten van
studenten wordt in sommige gevallen een vacature bij de vrijwilligerscentrale uitgezet. Dit is een
specifieke vacature waarin de vraag van de deelnemer centraal staat, wat hij of zij wil leren en naar wat
voor soort maatje hij of zij op zoek is.

De OV/-fietsmaatjes krijgen geen training voordat ze als OV/-fietsmaatje aan de slag gaan. MEE gaat
ervan uit dat de maatjes genoeg theoretische kennis vanuit hun opleiding en/of genoeg levenservaring
meenemen. Daarnaast wordt in het project de wens van de deelnemer centraal gesteld en staat zijn of
haar beperking niet op de eerste plek. Tijdens het opstellen van het avonturenplan wordt goed gekeken
waar de deelnemer tegenaan kan lopen en waar het OV/-fietsmaatje rekening mee moet houden.
Verder is het een kwestie van samen uitproberen en ervaren.

De OV/-fietsmaatjes worden begeleid door consulenten uit het projectteam van MEE op Weg. Tijdens
het project worden er evaluatiegesprekken gevoerd om te kijken hoe het project verloopt en waar de
deelnemer en het maatje eventueel tegenaan lopen. Verder vindt er voor de studenten maandelijks
een intervisiebijeenkomst plaats, geleid door de studentenvoorzitster. Tijdens deze bijeenkomst wordt
besproken wat goed en minder goed gaat en worden er tips en werkwijzen uitgewisseld.
“Ik heb vorig jaar drie deelnemers ondersteund. Tien weken met een meisje, daarna een jongen en
een meisje met dezelfde vraag. Ze wilden leren om naar het winkelcentrum en terug te fietsen. Bij
eentje bleek uiteindelijk dat hij liever glas wilde leren wegbrengen. Ik heb toen samen met hem het
plan aangepast. Ik vond het in het begin best eng om OV/-fietsmaatje te zijn, op school leer je
voornamelijk theorie en vooral niet hoe je met mensen met een beperking moet omgaan. Ik wist niet
wat ik moest verwachten. Dat was even wennen. Ik vond het loslaten het lastigst van maatje zijn. Om
te denken, zij willen het leren ook al gaat het niet helemaal soepel. Loslaten bleek goed uit te pakken.
We zijn gestart met het opstellen van een avonturenplan, het was heel belangrijk dat we dat samen
deden omdat het erom ging wat zij wilde, het plan draaide om haar. Ze deed mee in het proces, wat
haar het gevoel gaf dat het haar proces was. Ik moest met haar op pad zijn om over haar te leren. Ik
was me er in het begin niet bewust van wat zij goed kon en waar ze moeite mee had. Ik leerde haar
gedurende het proces kennen.” Doordat Carmen voor ze aan het traject begon niet zoveel van haar
deelnemer wist, was ze minder bevooroordeeld en liet ze het gebeuren.
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“Zo kwamen we hele leuke dingen tegen. Zoals haaientanden, hoe moet je dat zien, letterlijk of
figuurlijk? Het is een leuke ontdekking die je doormaakt. Ze was in het begin heel stil, daarna heel
open. Je groeit naar elkaar toe.”
Carmen, OV/-fietsmaatje en studentenvoorzitster van MEE op Weg

OV-coach
Sinds 2011 wordt naast het OV/-fietsmaatje gewerkt met een OV-coach. Indien het OV/-fietsmaatje
een vrijwilliger of een student is, wordt er bij de start van een project minimaal één persoon uit het
netwerk gevraagd actief mee te doen aan het project. Uit effectmetingen van MEE IJsseloevers bleek
de inzet van iemand uit het netwerk van de deelnemer noodzakelijk om het zelfstandig reizen vast te
houden. Tijdens het ‘avontuur’ kan bijvoorbeeld blijken dat de deelnemer de verkeersregels nog niet
goed onder de knie heeft en het belangrijk is om dit na afloop van het project te blijven oefenen om het
geleerde vast te houden. Van de OV-coach wordt verwacht dat hij of zij inspeelt op de behoefte van de
deelnemer. Er worden dan ook afspraken met de OV-coach en de deelnemer gemaakt om op deze
wijze de deelnemer te blijven stimuleren om het reizen na afloop van het project te blijven oefenen. Tot
slot is de OV-coach iemand waarop de deelnemer altijd kan terugvallen en die bekijkt hoe de
deelnemer bijvoorbeeld op de fiets of in de bus stapt en hoe de deelnemer op school of bij de
sportvereniging aankomt. Op deze manier wordt goed in de gaten gehouden dat de deelnemer veilig
zelfstandig reist.
“Toen ik de eerste keer in de bus zat, vond ik het leuk. Daarna waren de buschauffeurs soms
chagrijnig. Ik zag kinderen wel op de fiets naar school gaan, toen dacht ik, ik wil ook op de fiets naar
school, met de bus reizen is saai.” Ali’s moeder is toen een gesprek met de gemeente en de docente
van Ali aangegaan om te bekijken of Ali zelfstandig met het openbaar vervoer of met de fiets naar
school zou kunnen reizen. Hieruit kwam naar voren dat volgens Ali’s docente Ali goed in staat zou zijn
om met de fiets naar school te reizen. De gemeente heeft toen geadviseerd om via MEE een OV/fietsmaatje voor Ali te zoeken om dit samen met hem te oefenen. De moeder van Ali vertelt “ik durfde
het eerst niet, maar zijn docente raadde het aan. Ik ben nu heel blij.” Eenmaal bij MEE werd Ali aan
Roderick, student maatschappelijk werk, gekoppeld. Samen met Ali en zijn zus hebben ze een eerste
gesprek gevoerd en zijn ze begonnen met het opstellen van een avonturenplan. Naast het oefenen
met fietsen deden Ali en Roderick ook leuke dingen. Ali vertelt dat hij zich goed kan herinneren dat ze
samen gingen eten en drinken na het oefenen. Roderick vertelt “Het is niet dat we gaan fietsen en ons
alleen richten op het doen. Het is gezellig. Terwijl we samen fietsen leren we van elkaar. Bijvoorbeeld
oplettendheid in het verkeer, verkeersborden, het is een kwestie van oefenen, maar ook nog lol
hebben.” Ali kan ondertussen zelfstandig van en naar school fietsen, maar zou het wel leuk vinden om
weer samen met Roderick te fietsen. “Dat is een stuk gezelliger.”
Ali, deelnemer aan het OV/-fietsmaatjes project van MEE op Weg

16

Deelneemster MEE op Weg die zelfstandig een route heeft leren lopen

3.2

Ouders/ verzorgers

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in het project MEE op Weg en zijn daarom ook een
doelgroep van het project. Het is belangrijk dat zij de deelnemer in hun proces van zelfstandig leren
reizen, stimuleren en ondersteunen en vertrouwen hebben in het kunnen van de deelnemer. Daarnaast
zijn het vaak de ouders/ verzorgers die bij MEE of een andere instantie aankloppen om hun kind aan te
melden voor MEE op Weg. Voor ouders is het spannend om hun kind zelfstandig te laten reizen. Ze
zijn niet altijd overtuigd dat hun kind dat kan. Jenneke Steen, moeder van een zoon met Asperger,
heeft ervaring met het loslaten van haar kind. “Het is eigenlijk wel dramatisch om je zoon, die absoluut
niet alleen in het verkeer kan zijn, los te laten en hem alleen het verkeer in te laten gaan. Het is
belangrijk dat ouders meer gaan loslaten en dat ze elkaar dit meer gaan vertellen.” Consulenten van
MEE bieden ouders die het spannend vinden daarom ondersteuning. Ouders hebben in sommige
gevallen zelf ook vragen op het gebied van verkeer en vervoer. Daarnaast worden de ouders/
verzorgers betrokken bij het opstellen van het avonturenplan. De deelnemers hebben zelf niet altijd
een beeld van hun beperking, ouders/ verzorgers kunnen de vrijwilligers hier goed over inlichten.
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Emmely Lefèvre, projectleider MEE op Weg, weet dat het voor ouders soms moeilijk is om hun kind los
te laten. ”Het is en het blijft een zorg bij ouders. Wat wij willen vertellen is dat het niet er om gaat dat
iemand na tien keer oefenen zelfstandig kan reizen, maar dat hij of zij de mogelijkheid krijg het te gaan
ervaren. Het gaat erom dat ze ervaren of zelfstandig reizen iets voor hen is of niet, of het nou wel of
niet lukt. Op deze manier ontstaat er keuzevrijheid in het reizen voor mensen met een beperking
Ouders moeten samen met hun kind hier een nieuwe weg in vinden.” Het is daarom belangrijk om
ouders bij het project te betrekken en uit te dagen om verder te kijken dan het speciaal vervoer voor
hun kind.
3.3

Onderwijs/zorginstellingen

In het speciaal onderwijs en in zorginstellingen lijkt er niet altijd genoeg tijd te zijn om aandacht te
besteden aan deelnemen in het verkeer en vervoer. Een indicatie voor het speciaal vervoer is snel
aangevraagd en geregeld, mensen met een beperking zelfstandig leren reizen kost meer tijd. MEE is
daarom het gesprek aangegaan met het onderwijs om de noodzaak van zelfredzaamheid in het
vervoer te bespreken. Hier is een samenwerking met leerkrachten, schoolmaatschappelijk werkers en
directeuren uit ontstaan om te bekijken hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en versterken in het
proces van zelfstandig leren reizen. In 2012 is in het onderwijs een Battle of Concepts georganiseerd
waarin onderwijsinstellingen een aantal studenten van de hogeschool toegewezen krijgen om
gezamenlijk een manier te verzinnen om kennis rondom verkeersregels over te dragen aan leerlingen.
Het doel van de Battle of Concepts is dat leerlingen de verkeersregels onder de knie krijgen en dat
meer scholieren de stap maken naar zelfstandig reizen. De school met het winnende idee krijgt €1000
om het concept te integreren in het lespakket. Een neveneffect van de Battle of Concepts is dat
ouders, bijvoorbeeld door docenten, gestimuleerd worden (samen) met hun kind te bezien of er andere
mogelijkheden van reizen zijn dan met het speciaal vervoer.

In het najaar van 2012 gaat MEE zich ook op de zorginstellingen richten om hen op de mogelijkheden
van zelfstandig reizen voor cliënten te wijzen. Professionals denken er vaak nog niet aan om cliënten
zelfstandig te leren reizen. Sommige instellingen vinden het lastig om de omslag te maken. Een aantal
deelnemers aan MEE op Weg gaan weer met de taxi naar school, werk of de dagbesteding omdat de
instelling denkt dat dat beter voor ze is, terwijl de deelnemer heel graag zelfstandig wil reizen. Hieruit
blijkt dat er nog te weinig rekening wordt gehouden met wat de cliënten zelf willen. MEE biedt
zorginstellingen en werkvoorzieningen trainingen aan om de methodiek en grondhouding die in het
project wordt gebruikt (het avonturenplan) over te dragen. Deze trainingen zijn erg gewild en worden
steeds meer afgenomen.
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Tot slot draagt MEE IJsseloevers de methode over aan andere organisaties en betrokkenen zodat de
methodiek zowel in het onderwijs als in de zorg ingezet kan worden. Om de kennis over te dragen,
worden trainingsdagen georganiseerd.
“Wat ik heel mooi vind, het is voor mij een eye opener geweest, hoe fijn is het dat je iets zelf mag
gaan ontdekken of je zelfstandig kunt reizen, dat iemand anders het niet voor jou bepaalt. Het is
veel minder erg om er zelf achter te komen dat iets misschien te hoog gegrepen is, dan dat iemand
anders tegen je zegt dat het je niet gaat lukken. Dat heb ik hier geleerd. Dat het heel fijn is dat je
net als ieder ander mag ervaren of iets lukt of niet. Als het niet lukt, dan is het ook prima. Dat
proberen we wel echt duidelijk te maken.”
Marloes, consulente MEE op Weg
3.4

Chauffeurs

In de loop der jaren heeft MEE IJsseloevers regelmatig te horen gekregen dat chauffeurs, wegens
onvoldoende kennis van de doelgroep, mensen met een beperking niet op een goede manier
bejegenen. Om de bejegening te verbeteren en op deze manier zowel het speciaal als het openbaar
vervoer toegankelijker te maken voor mensen met een beperking, biedt MEE (bus)chauffeurs een
training aan over het omgaan met mensen met een beperking in het doelgroepenvervoer. Emmely
Lefèvre vertelt waarom het belangrijk is dat een chauffeur meer te weten komt over mensen met een
beperking. “Het is belangrijk dat hij snapt dat als iemand aan het fladderen is, hij niet een epileptische
aanval heeft maar dat hij of zij enthousiast is of het misschien spannend vindt. Een nare ervaring in het
openbaar vervoer, bijvoorbeeld met een chauffeur, kan ervoor zorgen dat mensen met een beperking
er niet meer mee willen reizen. Dat kun je niet helemaal opvangen, maar kennis brengen helpt.” De
cursus is heel praktisch en wordt op maat voor de organisatie ontwikkeld en aangeboden. De
trainingen zijn tot nu toe aan chauffeurs in het doelgroepenvervoer gegeven. Het is de bedoeling om de
training ook aan chauffeurs in het openbaar vervoer te gaan aanbieden. Daarnaast bestaat het plan om
binnen het MBO onderwijs van de training een module te maken.
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De effecten van al gegeven trainingen blijken groot te zijn, de klachten zijn van 5 tot 6 per maand naar
1 per maand gedaald. Daarnaast heeft 83% van de chauffeurs aangegeven de praktische handvatten
uit de training in hun werk te gebruiken.

Deelneemster Laura met OV/-fietsmaatje en projectleider MEE op Weg Emmely Lefèvre
3.5

Projectteam MEE op Weg

Het projectteam van MEE op Weg bestaat uit een projectleider, een coördinator, twee consulenten,
twee trainers en een ambassadeur. De projectleider is vooral bezig de bekendheid van het project in
Nederland te vergroten, geeft presentaties over MEE op Weg, overlegt met gemeenten, provincies en
andere organisaties, heeft contacten met partners en zorgt voor vernieuwingen en verbeteringen in het
project.
De consulenten hebben een coördinerende rol en zijn vooral bij het OV/-fietsmaatjes project betrokken.
Ze zijn betrokken bij het koppelen van de deelnemers en bij het (tussentijds) evalueren van het project.
Daarnaast zorgen de consulenten er ook voor dat de methode en grondhouding van MEE op Weg
intern wordt uitgerold zodat elke consulent die werkzaam is bij MEE op deze manier gaat werken.
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De twee trainers van MEE geven trainingen aan (bus)chauffeurs en aan professionals werkzaam bij
zorginstellingen of werkvoorzieningen. Tot slot is ook een ambassadeur lid van het projectteam. Hij
geeft presentaties en reist het land door om het project te promoten. Daarnaast maakt hij als
projectmedewerker deel uit van het projectteam. Omdat hij zelf dagelijks ervaart hoe het is om met een
beperking in het openbaar vervoer te reizen, kan hij zich goed inleven in de deelnemers van MEE op
Weg, signaleert hij problemen en houdt hij de andere projectleden scherp. Maatschappelijke effecten
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4

Succeselementen MEE op Weg

Vervoer zit overal in. “We zeggen ook wel dat vervoer meedoen mogelijk maakt. Het zit in wonen,
werken, vervoer heeft alles te maken met zelfredzaamheid. Bij MEE op Weg gaat het vooral om het
ervaren hoe het is om zelfstandig te reizen.” Dat is het succes van het project, vertelt Emmely Lefèvre.

Het project MEE op Weg dankt haar succes aan haar brede focus. Doordat het project niet alleen op
de deelnemer is gericht, maar ook op de familie, het onderwijs en zorginstellingen en de
(bus)chauffeurs, wordt ervoor gezorgd dat de deelnemer ervaart hoe het is om zelfstandig te reizen,
dat ouders hem of haar hierin ondersteunen, dat er in het onderwijs meer aandacht wordt besteed aan
verkeersregels en zelfstandig reizen, dat instellingen meer oog krijgen voor de mogelijkheden van hun
cliënten en dat (bus)chauffeurs beter weten hoe om te gaan met mensen met een beperking. Deze
brede focus maakt het voor de deelnemer prettiger en makkelijker om te oefenen met zelfstandig
reizen.

Daarnaast is de werkwijze van MEE op Weg een succes gebleken. De deelnemer gaat samen met een
OV/-fietsmaatje oefenen met zelfstandig reizen. Dit blijkt voor de deelnemers een goede manier te zijn
om te ervaren en te achterhalen of zelfstandig reizen iets voor hem of haar is of dat hij of zij liever met
het speciale vervoer reist. De vraag van de deelnemer staat tijdens het avontuur centraal. De
deelnemer geeft aan wat hij of zij wil leren en gaat daar samen met een OV/-fietsmaatje mee aan de
slag. Tijdens het project wordt de eigen kracht van de deelnemer aangesproken, hij of zij neemt zelf de
leiding over het leerproces, het maatje is er om hem of haar hierin te ondersteunen en eventuele
vragen te beantwoorden.

Tot slot sluit het project goed aan op de toekomstige bezuinigingen. Dit is voor MEE geen aanleiding
geweest om MEE op Weg op te zetten, maar het heeft wel een aantal gemeenten gemotiveerd om met
het project te gaan werken en gezorgd voor een brede landelijke interesse voor het project.
4.1

Effect voor de organisatie

De werkwijze van MEE op Weg is een succes. Al veel deelnemers uit Zwolle, Kampen, Ommen en
Dronten hebben deelgenomen aan het project. MEE IJsseloevers heeft een succesvolle methode
ontwikkeld. In de werkwijze wordt veel aandacht besteed aan het empoweren van de cliënt en het
centraal stellen van zijn of haar vraag. MEE gunt deelnemers aan MEE op Weg dat ze mogen ervaren
hoe het is om zelfstandig te reizen. MEE heeft dan ook het idee dat deze methode, door te ervaren
zien of zelfstandig reizen bij de deelnemer past, op meerdere leefgebieden kan worden toegepast,
zoals op het gebied van wonen en werk. Het project is de afgelopen jaren succesvol gebleken.
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Er komen steeds meer aanmeldingen en steeds meer gemeenten en provincies tonen interesse in
MEE op Weg. Tot slot heeft MEE als visie een inclusieve samenleving en als missie ‘MEE maakt
meedoen mogelijk’. Het project MEE op Weg sluit aan bij de visie en de missie en kan deze verder
uitdragen.

Effect voor de OV/-fietsmaatjes
Veel studenten hebben hun stage als OV/-fietsmaatje bij MEE op Weg gelopen. Door met een
deelnemer aan de slag te gaan, hebben ze geleerd theoretische kennis die ze op school hebben
opgedaan te koppelen aan de praktijk. De OV/-fietsmaatjes hebben geleerd mensen met een
beperking te begeleiden, maar ook hebben ze geleerd hoe om te gaan met iemand met een beperking.
4.2

Effect voor de deelnemers

Een belangrijk resultaat voor de deelnemers is dat ze hebben mogen ervaren hoe het is om zelfstandig
met de fiets of met het openbaar vervoer te reizen. Na deelname aan MEE op Weg, reist 65% van de
deelnemers zelfstandig van en naar school, het werk, dag- of vrijetijdsbesteding. Een aantal
deelnemers is er tijdens het project achter gekomen dat zelfstandig reizen (nog) te moeilijk is en reist
weer met het speciaal vervoer. Deze deelnemers hebben wel ervaren hoe het is om zelfstandig te
reizen en zijn zelf, met behulp van hun OV/-fietsmaatje, tot de conclusie gekomen dat het zelfstandig
reizen (op dit moment) te hoog gegrepen is.
De deelnemers aan het OV/-fietsmaatjes project ervaren hoe het is om in het verkeer te fietsen, ze
hebben verkeersregels geoefend en de weg naar school, huis of hun vrijetijdsbesteding geleerd.
Anderen hebben geleerd met de bus te reizen, weten dat ze op de stopknop moeten drukken wanneer
ze uit de bus willen stappen en dat ze moeten in- en uitchecken met hun OV-chipkaart. Tot slot hebben
de deelnemers geleerd om met hun OV/-fietsmaatje, met (bus)chauffeurs en medeweggebruikers om
te gaan en hebben ze sociale contacten opgedaan.

Een ander belangrijk effect voor de deelnemers is dat ze vrijheid ervaren. Doordat ze zelfstandig
reizen, zijn ze niet meer afhankelijk van het speciale vervoer dat hen op vaste tijden komt ophalen. De
deelnemers kunnen nu zelf bepalen of ze wat langer op school willen blijven omdat ze met vrienden
hebben afgesproken. Ze hoeven niet meer op het speciale vervoer te wachten terwijl hun klasgenoten
al naar huis zijn. Een aantal deelnemers heeft aangegeven nu eerder thuis te zijn en daarom meer vrije
tijd te hebben. Daarnaast hebben de deelnemers meer zelfvertrouwen gekregen. Ze hebben geleerd
zelfstandig te reizen en kunnen op deze manier meedoen aan de maatschappij. Consulent Ellis vertelt
dat ze door mee te werken aan het project heeft ervaren wat het de deelnemers oplevert. ‘Het gaat niet
alleen om vervoer. Als je gaat werken, hoe kom je daar dan? Dat hoort ook bij zelfstandigheid. Vervoer
is een onderdeel wat allesdoordringend is, alles loopt er doorheen. Mensen staan hier niet vaak bij stil.’
Door te leren zelfstandig te reizen, gaan de deelnemers meer deel uitmaken van de maatschappij.
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Verder geeft een groot deel van de ouders aan dat hun kind na deelname aan het project meer durft,
dat hun kind meer is gaan bewegen en een betere conditie heeft.

Tot slot geven de deelnemers in een evaluatieonderzoek van MEE de volgende voordelen van
zelfstandig reizen aan:


Zelfstandigheid/ onafhankelijk zijn



Goed voor conditie/ gezondheid



Gezellig



Sneller ergens naartoe en weer weg, vrijheid



Goed voor zelfvertrouwen.

Effect voor de ouders
Het project heeft ook een duidelijk effect op de ouders van deelnemers. Ouders hebben geleerd dat
hun kind meer kan dan ze dachten. Veel ouders hadden in eerste instantie bij MEE aangegeven niet
het idee te hebben dat hun kind in staat is om zelfstandig te reizen en gaven aan het eng te vinden om
hun kind met de fiets of het openbaar vervoer te laten reizen. Door deelname aan het project kwamen
de ouders er achter dat hun kind meer kan dan ze dachten, dat hij of zij meer vrijheid heeft gekregen
en nieuwe sociale contacten heeft opgedaan.

Deelnemer ondertekent zijn certificaat na afronding van zijn project bij MEE op Weg
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4.3

Overdraagbaarheid MEE op Weg

Het project onder de aandacht brengen in het land is makkelijk gegaan. Al 22 MEE’s hebben
aangegeven geïnteresseerd te zijn of te willen starten met MEE op Weg. Daarnaast zijn ook een aantal
gemeenten met het project gestart. Ondanks dat al veel MEE’s en gemeenten met het project aan de
slag zijn gegaan, is de manier van werken niet eenvoudig over te dragen. Emmely Lefèvre,
projectleider van MEE op Weg, vertelt dat de succesfactoren van MEE op Weg niet in het projectplan
zitten, maar in de weg er naartoe en de grondhouding en attitude van de professionals. De
professionals moeten de deelnemers de ruimte bieden om zelf op ontdekkingstocht te gaan en moeten
ze de ruimte geven fouten te maken. De deelnemers hebben hier recht op, vertelt Emmely. De
grondhouding van een professional maakt of breekt het project, dit is erg moeilijk in een projectplan
vast te leggen. Geïnteresseerde organisaties worden daarom bij MEE uitgenodigd tijdens
informatiedagen waar uitvoerig over het project en de manier van werken wordt verteld. Tevens zijn er
mogelijkheden om een één of tweedaagse training te volgen. MEE prefereert een in-company training
zodat er direct aandacht besteed kan worden aan de implementatie van deze manier van werken
binnen de organisatie.

MEE IJsseloevers ziet het project als maatschappelijk goed en wil het graag overdragen naar andere
organisaties. MEE biedt het project gewoonlijk als geheel aan, maar begint soms in een gemeente
alleen met het OV/-fietsmaatjes project en gaat daarna het gesprek aan om ook de andere
deelprojecten in te gaan zetten. Het liefst wordt er met de hele cirkel om de deelnemer heen gewerkt.
Daar zit het succes in, aldus Emmely Lefèvre.
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5

Voorwaarden en professionaliteit

5.1

Randvoorwaarden

Om het project te laten slagen is het van belang dat MEE het project onafhankelijk aan kan bieden.
Gemeenten willen graag met het project aan de slag, subsidiëren het project en willen dan ook
resultaten zien. Het gaat MEE niet om de resultaten, maar om het proces wat de deelnemer tijdens het
project doorloopt. Een belangrijke randvoorwaarde is dan ook dat gemeenten en andere organisaties
de visie van MEE delen en het belangrijk vinden dat de deelnemers het zelfstandig reizen mogen
ervaren zonder dat hier consequenties aan worden verbonden. Een andere randvoorwaarde voor het
succes van het project is dat het volgens MEE noodzakelijk is zowel te focussen op de deelnemers als
op zijn of haar omgeving. Wanneer een organisatie of gemeente alleen geïnteresseerd is in het
deelproject OV/-fietsmaatjes, wordt het gesprek aangegaan om de mogelijkheden te bespreken om
meer dan alleen dat deelproject aan te bieden. In sommige gevallen wordt er in eerste instantie alleen
gestart met het deelproject OV/-fietsmaatjes en blijkt al snel dat de andere deelprojecten ook van
belang zijn in het project. Het project richt zich over het algemeen ook op de ouders/verzorgers, het
onderwijs/zorginstellingen en (bus)chauffeurs. Verder is de grondhouding van de professionals die
meewerken aan het project en de houding van de OV/-fietsmaatjes essentieel. Zij moeten de
deelnemers de kans geven zelf te ontdekken of ze zelfstandig kunnen reizen. Tot slot staat in het
project de vraag van de deelnemer altijd centraal.

Ambassadeur en projectmedewerker Patrick en projectleider Emmely
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5.2

Competenties consulenten

MEE consulenten die werken met cliënten en OV/- fietsmaatjes hebben verschillende competenties
nodig om hun functie goed uit te kunnen voeren. Ten eerste moeten ze goed kunnen luisteren naar het
verhaal van de deelnemer, de wens van deelnemer centraal stellen, de deelnemer serieus nemen en
geduld hebben. Ze achterhalen de vraag van de deelnemer en nemen deze als uitgangspunt voor het
proces. Een consulent moet op maat kunnen werken en creatief zijn. De inzet van mobiele telefoons,
foto’s, pictogrammen, muziek en technische ondersteuning kan goed werken in het project. Daarnaast
ondersteunen, begeleiden en informeren consulenten zowel de deelnemers, als de ouders als het OV/fietsmaatje tijdens het proces. Ze zijn geïnteresseerd, sensitief, hebben mensenkennis, zijn
overtuigend en wekken vertrouwen. Tot slot hebben ze een brede blik, denken ze verder dan het
traject en bedenken wat de deelnemer tijdens het oefenen eventueel kan tegenkomen.
5.3


Competenties consulenten gekoppeld aan Welzijn Nieuw Stijl
Eigen kracht
In het project MEE op Weg wordt uitgegaan van de eigen kracht van de deelnemer. Zowel de
consulent als de OV/-fietsmaatjes geeft de deelnemer de regie over het project. De consulent en
het OV/-fietsmaatje zijn er om de deelnemer te ondersteunen. De deelnemer bepaalt zelf wat hij of
zij tijdens het project wil leren en neemt hierin zoveel mogelijk het voortouw.



Resultaatgericht
In het avontuur dat de deelnemer aangaat staat zijn of haar eigen vraag centraal. Samen met de
consulent, het OV/-fietsmaatje en betrokkenen wordt gekeken of de vraag haalbaar is, wat hij of zij
hiervoor nodig heeft en waar hij of zij tegenaan kan lopen. Op deze manier stelt de deelnemer een
realistisch en haalbaar plan voor zichzelf op.



Formeel en informeel
In het project wordt er zoveel mogelijk gewerkt met vrijwillige maatjes. Dit kan iemand uit het
netwerk van de deelnemer zijn, maar ook een student of een vrijwilliger van de vrijwilligerscentrale.
Daarnaast wordt er in het eigen netwerk van de deelnemer naar een OV-coach gezocht om de
resultaten van het traject te waarborgen. De OV-coach is verantwoordelijk voor het in stand
houden van de nieuwe reiszelfstandigheid van de deelnemer.



Integraal werken
In het project wordt met verschillende organisaties samengewerkt om de doelstelling te bereiken.
Daarnaast wordt er veel aan signalering gedaan. Door het project MEE op Weg signaleren de
consulenten problemen in het openbaar vervoer en in het verkeer en gaan hierover in gesprek met
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het openbaar vervoerders. Daarnaast is er gesignaleerd dat er op scholen nog te weinig aandacht
wordt besteed aan verkeerseducatie en dat cliënten nog te weinig zelf de regie krijgen. Deze
signalen worden bij het openbaar vervoer, het onderwijs, zorginstellingen, de gemeente en de
provincie neergelegd en samen wordt er gezocht naar een oplossing. Tot slot wordt bij weerstand
van ouders, ook het gesprek aangegaan en wordt bijvoorbeeld advies aan
ouderbelangenverenigingen gevraagd. Het signaleringsaspect zit in alle deelprojecten verwerkt en
het is belangrijk om de vanzelfsprekendheid van speciaal vervoer voor mensen met een beperking
te doorbreken.
5.4

Competenties OV/-fietsmaatjes

Belangrijke competenties van de OV/-fietsmaatjes zijn dat ze empathisch zijn, inlevingsvermogen
hebben en flexibel zijn. Carmen, OV/-fietsmaatje, vertelt ‘mijn maatje fietste niet zo hard, als jij dat nou
wel altijd doet, dan moet je je aanpassen, het gaat het om de deelnemer.’ Daarnaast heeft een OV/fietsmaatje geduld nodig, hij of zij moet de deelnemer de tijd geven om zo lang als nodig te kunnen
oefenen en vragen te stellen. Verder moet een OV/-fietsmaatje goed kunnen luisteren en op de hoogte
zijn van de beperking van de deelnemer zodat hij of zij daar op in kan spelen. Een OV/-fietsmaatje
moet ook de visie van MEE kunnen uitdragen, zodat het maatje helder heeft wat zijn of haar houding
en rol is tijdens het project. Daarnaast moeten ze de deelnemer zelf het voortouw laten nemen in het
project, zodat de deelnemer zoveel mogelijk ervaart hoe het is om zelfstandig te reizen. Tot slot moet
een OV/-fietsmaatje een vragende houding hebben en goed kunnen samenwerken en overleggen
zodat het project verloopt naar wens van de deelnemer.
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6

Ten slotte

Met een OV/-fietsmaatje op avontuur! Het project MEE op Weg biedt mensen met een beperking de
mogelijkheid te ervaren hoe is het om zelfstandig met het openbaar vervoer of de fiets te reizen. Het
project MEE op Weg van MEE IJsseloevers is in 2010 gestart en is de afgelopen jaren succesvol
gebleken. In Zwolle hebben binnen twee jaar al 74 mensen met een beperking aan het project
deelgenomen, waarvan 65% na afloop zelfstandig een route met de fiets of het openbaar vervoer kan
reizen. Daarnaast hebben al 22 MEE’s interesse getoond in de werkwijze en methodiek van MEE op
Weg en zijn binnen MEE IJsseloevers vijf gemeenten actief met het project, namelijk Zwolle, Deventer,
Dronten, Kampen en Ommen.

Verder lijkt het project in het land aan te slaan en is het projectteam druk bezig met het project en de
methode bij zoveel mogelijk gemeenten te introduceren. Veel gemeenten hebben al interesse getoond
in de werkwijze van MEE op Weg, onder andere omdat ze denken dat het een besparing op het budget
van het speciaal vervoer voor mensen met een beperking kan opleveren. Kostenbesparing is geen
motief geweest voor het ontwikkelen van de werkwijze, maar kan wel gezien worden als een prettige
bijkomstigheid.

De grote interesse in het project laat zien dat veel organisaties en gemeenten het belangrijk vinden dat
mensen met een beperking meer keuzevrijheid in het vervoer krijgen en dat de mogelijkheden voor
mensen met een beperking om zelfstandig te reizen in Nederland vergroot moeten worden. MEE
IJsseloevers draagt met MEE op Weg dan ook bij aan het bereiken van de missie van MEE, een
inclusieve samenleving, want ‘meedoen in het verkeer is ook meedoen in het maatschappelijke
verkeer’ (MEE IJsseloevers 2010: 2).
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Het project Professionaliteit Verankerd heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de
professionele kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Het project wordt uitgevoerd door MOVISIE
Effectiviteit en Vakmanschap. Partners zijn onder andere de MOgroep, VGN, MEE Nederland, GGZ
Nederland, ABVAKABO, en NVMW.

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en
oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg
en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en
vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, huiselijk en seksueel geweld en
gebiedsgericht werken. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers
zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.
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