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Dit jaarverslag 2020 betreft het jaarverslag van de (bestuurlijk) gefuseerde organisatie MEE 
Samen. 
De in dit verslag gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening 
2020 van MEE Samen. Deze consolidatie betreft de jaarrekeningen van de stichtingen MEE 
Samen (enkelvoudig), MEE Veluwe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Drenthe. 

Dit verslag dient tevens als het (bestuurs)verslag bij de enkelvoudige jaarrekeningen van de 
genoemde stichtingen. 
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Missie en visie 
Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet en mee kan doen. Een 
inclusieve samenleving waarin oak mensen met een beperking optimaal kunnen 
participeren. MEE is er voor die mensen (en hun omgeving) die door hun beperking of 
kwetsbaarheid hierin warden belemmerd. 

MEE maakt meedoen voor iedereen mogelijk! 

De wijze waarop MEE haar merkbelofte waar maakt, is verwoord in een viertal 
kernwaarden: 

• Daadkrachtig 
• Onafhankelijk 
• Deskundig 
• Verbindend 

• Wij zetten de werkwijze, kennis en expertise van MEE in voor een brede doelgroep: 
mensen met een zichtbare en niet zichtbare beperking. 

• Wij zijn een regionale kennisdrager waar de MEE kennis en expertise met en door 
professionals wordt ontwikkeld en onderhouden. 

• Wij richten ans op een professioneel onafhankelijke clientondersteuning in het sociale 
domein ten behoeve van een inclusieve lokale samenleving. 

• Wij doen dit door onze professionals met MEE kennis en expertise in te zetten binnen 
wijkteams of andere organisatievormen binnen het sociaal domein (bijv. CJG, loket, 
etc.). Zij hebben daarin een signalerende, verbindende en uitvoerende rol tussen de 
client, professionele zorg en ondersteuning en de civil society. 

• Hiernaast richten wij ans met onze dienstverlening op opdrachtgevers en 
professionals die in hun werk te maken hebben met "mensen met een beperking". 
MEE biedt een pakket aan dienstverlening, projecten en adviestrajecten om 
organisaties te ondersteunen in hoe deze specifieke doelgroep te herkennen en 
daarmee om te gaan. Oak om bij te dragen aan een inclusieve samenleving. 

• Binnen ans werkgebied zoeken wij de aansluiting met partners uit het lokale sociale 
domein en landelijke kennis- en onderzoekscentra en ontwikkelen gezamenlijk kennis 
en expertise ten behoeve van het lokale sociale domein. 

In 2020 is MEE gestart met de herijking van de meerjarenstrategie. De missie en visie 
blijven ongewijzigd. De vertaling naar de strategie wordt in 2021 afgerond. Daarin zullen 
aspecten wijzigen, omdat MEE zich beweegt in een veranderende omgeving en daarbij 
vanuit haar missie en visie wil en moet blijven aansluiten. 
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1. Voorwoord van de Raad van Bestuur 
Het thema van de kaderbrief 2020 is Verbinden en Verwezenlijken. Verbinding is immers 
essentieel voor het ervaren van betrokkenheid en loyaliteit. Dit vormt de bouwstenen voor 
tevreden medewerkers en tevreden clienten, en daarmee voor een stevige, gedragen 
organisatie. Het is oak van belang om de gemaakte afspraken met extra aandacht en 
energie te gaan realiseren. We hebben ervoor gekozen om geen grate nieuwe 
koerswijzigingen voor te stellen, maar eerst te effectueren wat al afgesproken was. Dit 
brengt focus aan in de veelheid van vraagstukken die er spelen. lnnovatie en 
wendbaarheid, zowel in diensten maar oak in handelen, zijn hiervoor essentieel. 

Bovenstaande waren de kaders voor 2020. Hierbij presenteren wij het jaarverslag en de 
jaarrekening 2020 van stichting MEE Sa men (geconsolideerd). Het verslagjaar 2020 heeft 
in het teken gestaan van verbinden en verwezenlijken. Onderstaand een korte terugblik op 
de belangrijkste thema's: 

✓ Druk op de inkoop en kosten 
In 2020 zijn we erin geslaagd om inkoop en kosten goed te beheersen en de omzet is 
redelijk stabiel gebleven. Dit tezamen zijn goede uitgangspunten om naar de toekomst te 
zorgen voor kwalitatief goede dienstverlening tegen een passend tarief. Om beter aan de 
vraag in de regio te voldoen en aandacht te blijven houden voor andere diensten dan de 
Wmo, zijn de trainers en adviseurs in de regio gepositioneerd. Dit proces heeft in 2020 
plaatsgevonden, zodat we in 2021 op de nieuwe manier kunnen werken. 

✓ Differentiatie binnen het begrip Clintondersteuning 
Ons werkgebied beslaat meer dan 70 gemeenten en de invulling van onze dienstverlening 
verschilt per gemeente. Het is van belang om door de gemeenten gezien te warden in de 
brede variant van clientondersteuning, namelijk: preventief, specialistisch en 
ondersteunend van aard. De term specialistische OCO is in opmars. In 2020 zien we 
steeds meer dat we als netwerkorganisatie bijdragen aan het oplossen van de complexe 
problemen in het sociaal domein. We realiseren dit door te doen waar we goed in zijn: de 
inzet van onze specifieke expertise. 

✓ Belang van werven nieuwe opdrachtgevers 
In 2020 zijn we doorgegaan met de concretisering van het werven van nieuwe 
opdrachtgevers. De marktthema's zijn benoemd met accent op vier thema's: steun 
organiseren, preventie, ketenaanpak en samenwerking en zelfstandig wonen. Hierbij richt 
het thema ketenaanpak en samenwerking zich vooral op de opdrachtgever. De thema's 
ondersteunen ans in het bewerken van de markt en het resultaat is in 2020 al zichtbaar. 

✓ Ervaringsdeskundigheid: nu oak doen! 
In de kaderbrief van 2020 is duidelijk aandacht gevraagd voor de verdere concretisering 
van de inzet van ervaringsdeskundigen. Rekening houdend met de beperkingen als 
gevolg van Covid-19, is dit oak gebeurd. Een aanscherping van onze visie hierin werd nag 
wel gevraagd; deze zal in 2021 worden geffectueerd. De inzet van ervaringsdeskundigen 
zal niet ter discussie staan; deze wordt alom gewaardeerd. 
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Overall beeld continuiteit 
Het jaar 2020 was nag niet gestart of de wereld veranderde compleet door Covid-19. We 
zijn er als organisatie in geslaagd om hier goed op te reageren door de dienstverlening 
anders te organiseren en in contact te blijven met onze clienten. Ook zijn we in 2020 goed 
in gesprek gebleven met onze opdrachtgevers en samen hebben we oplossingen 
gevonden in nieuw aanbod. Zo zijn de train in gen in de loop van het jaar veelal omgezet 
naar een on line variant. We sluiten 2020 financieel gezond af en dat helpt om in 2021 
extra te investeren in de interne organisatie en de wendbaarheid en marktgerichtheid van 
onze organisatie. 

De focuspunten voor 2021 zijn deskundigheid en talentontwikkeling van medewerkers, het 
goed volgen van de externe ontwikkelingen door meer de blik van buiten naar binnen te 
richten en de ICT-omgeving en toepassingen te verbeteren. 

Voor 2021 is een sluitende begroting opgesteld. Zoals in paragraaf 4, Risico's en 
onzekerheden is vermeld, hebben we rekening gehouden met de mogelijke impact van 
het Coronavirus. In de jaarrekening is, ender de grondslag continuiteit, onze beoordeling 
van de mogelijke gevolgen van het Coronavirus voor onze organisatie toegelicht. 

Vanzelfsprekend bedank ik onze clienten, samenwerkingspartners en opdrachtgevers 
voor het in MEE Samen gestelde vertrouwen in 2020. Dat vertrouwen kunnen wij 
waarmaken dankzij de inzet en betrokkenheid van alle professionals en 
ervaringsdeskundigen. 

Linda Spaargaren 
Raad van Bestuur MEE Samen 
Zwolle, 28 maart 2021 
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2. Beleid, ontwikkelingen en verantwoording 
In deze paragraaf wordt verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd. 
Allereerst word en de interne en externe ontwikkelingen binnen en buiten de 
organisatie beschreven. Daarna wordt een vooruitblik gegeven op de doelen die in 
het jaar 2020 worden beoogd. 

2.1 lnterne ontwikkelingen in 2020 
Na een aantal fusietrajecten heeft in 2020 intern de focus gelegen op verdere 
professionalisering langs de lijn klanten - medewerkers - bedrijfsvoering om het 
fundament van de organisatie te verstevigen en efficient te werken. Daarbij oog hebbend 
voor wat nodig is om aan te sluiten bij de wensen van onze opdrachtgeverslclienten en te 
kunnen anticiperen op de dynamische omgeving van het sociaal domein. 
Dit stelt MEE in staat om nag meer aan te sluiten bij de vraag van de opdrachtgever en 
client en om op die manier onze missie te blijven realiseren. 

a) Kwaliteit 
De kwaliteit van onze dienstverlening blijft de basis voor de dienstverlening die vanuit 
MEE Samen en haar werkmaatschappijen wordt geleverd. Het normenkader hiervoor 
wordt gevormd door het kwaliteitsmanagementsysteem dat MEE Samen gebruikt en 
geintegreerd heeft in haar dagelijks werk. Alie werkmaatschappijen hebben het 
kwaliteitscertificaat ISO-9001 :2015. In 2020 heeft een hercertificering plaatsgevonden. 
Daarin zijn geen tekortkomingen vastgesteld. MEE heeft zelf de ambitie om haar 
kwaliteitssysteem door te ontwikkelen zodat dit aan blijft sluiten bij de meerjarenstrategie 
en het voldoende richting geeft en ondersteuning biedt aan de werkprocessen en 
dienstverlening in ans primaire proces. 

Het blijft voor MEE van belang om een kwalitatief goede bijdrage te leveren aan haar 
maatschappelijke opdracht in het sociaal domein. Daarom zet MEE in op blijvend leren en 
verbeteren. In 2020 is wederom geleerd van feedback van opdrachtgevers/clienten. Hier 
zat geen rode draad in die tot structurele wijzigingen heeft geleid. 
Erg belangrijk is de professionaliteit en deskundigheid van consulenten van MEE. MEE 
ondersteunt dit door opleiding, intervisie. Maar oak door passende beroepsregistraties. Dit 
betekent voor consulenten dat zij voldoen aan een passende beroepsregistratie die 
bevestigt dat zij werken volgens vakstandaarden. 
Kwaliteit leveren betekent ook het volgen van de ontwikkelingen binnen het sociaal 
domein en het meedenken binnen gemeentes over oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken. Intern bekent kwaliteit oak het voldoen aan de AVG en privacyrichtlijnen. 
MEE heeft hier blijvend aandacht voor. 
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b) lnnovatie en ontwikkeling 
In 2020 heeft MEE verdere focus aangebracht op het aantal maatschappelijke thema's om 
haar aandacht op te richten. Deze thema's zijn vastgesteld op basis van ontwikkelingen 
die MEE zit in het sociaal domein al dan niet ondersteund door regelgeving: 
• steun organiseren; 
• preventie; 
• zelfstandig wonen; 
• ketenaanpak en samenwerking. 

Daarnaast stand ontwikkeling in 2020 ook in het licht van corona. Enerzijds gedwongen, 
omdat het ans net als ieder ander, overviel en het niet zonder impact voor onze 
dienstverlening en doelgroepen was. Anderzijds, terugkijkend, op een aantal vlakken oak 
gewenst, omdat ontwikkelingen op het gebied van digitaal en outreachend werken 
daarmee in een stroomversnelling kwamen. Hierin heeft MEE grate stappen gemaakt. 

Voorbeelden van ontwikkelingen die in 2020 als gevolg van deze trends en signalering 
hebben plaatsgevonden zijn: 
• Herhaaldelijk aandacht vragen voor en extra inzetten op impact van 

coronamaatregelen op kwetsbare doelgroepen; 
• Stimuleren van (creatieve manieren van) outreachend werken in coronatijd; 
• Omzetten van trainingsaanbod naar digitale varianten en blended learning, 

organiseren van webinars als alternatief voor collectieve clientondersteuning; 
• Ondersteunen van de uitvoering van de Omgevingswet met een aanbod vanuit MEE 

om te voldoen aan de motiveringsplicht om alle burgers een stem te geven; 
• Ondersteunen van de uitvoering van het ambitieuze Sportakkoord met een aanbod 

vanuit MEE; 
• Leren en delen van resultaten vanuit de pilot 'Netwerkgids' als onderdeel van het 

VWS-programma Volwaardig leven; 
• Ondersteunen van de (landelijke) lobby voor domeinoverstijgende clientondersteuning; 
• lnspelen op de behoefte voor een 'waakvlamfunctie' vanuit woningcorporaties met een 

aanbod vanuit MEE in de vorm van een Wooncoach (en realisatie van een pilot in een 
gemeente waar we geen prominente rol meer hadden); 

• Ondersteunen van maatregelen om het Passend Onderwijs te verbeteren met een 
aanbod vanuit MEE; 

• lnspelen op de behoefte aan ondersteuning bij vermeend verward gedrag door een 
proef met de Hulpkaart op NS-stations; 

• Stimuleren en waarderen van lokale initiatieven die inclusie bevorderen met de 
uitreiking van de Doemee-award 2020. 

In 2020 is in het licht van drie van de vier focusthema's een mini-symposium 
georganiseerd voor relaties, organisaties en belanghebbenden actief op een the ma, met 
als doel inspireren, verbinden, positioneren en aanjagen. De onderwerpen waren: 
• Toekomstbestendig steun organiseren voor de meest kwetsbare mensen (na vijf jaar 

lokaal sociaal domein); 
• Succesfactoren voor ketenaanpak en samenwerking in de keten random voorkomen 

van misbruik bij LVB; 
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• Tijdig signaleren en preventie random NAH en de sleutelrol van casemanagement 
(met een link naar het veelgehoorde 'nooit meer helemaal de oude' na corona). 

Daarmee beoogt MEE in samenwerking met haar keten- en samenwerkingspartners 
kennis te delen en te leren van en met elkaar. 

c) Personeelsbeleid 
Kwaliteit en expertise zijn belangrijke kenmerken van de MEE-medewerkers. MEE 
investeert fors in het aanbieden van scholing en intervisie, om het onderscheidend 
vermogen van de MEE-consulenten blijvend te borgen. In 2020 zijn vier kennisdagen 
georganiseerd: twee regionaal en twee centraal. Vanwege corona hebben we deze 
kennisdagen digitaal georganiseerd. De kennisdagen hebben een meerledig doel: 
betrokkenheid houden bij elkaar en bij MEE en aan de hand van een thema met elkaar in 
gesprek zijn. Oak warden op deze bijeenkomsten lezingen en workshops gegeven, veelal 
georganiseerd door collega's met een specifieke expertise vanuit onze organisatie. 
Daarnaast is ingezet op het realiseren van beroepsregistratie (SKJ wanneer consulenten 
grotendeels met jeugd werken, of registratie bij het Registerplein Clientondersteuners). 
Beroepsregistratie is belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit van onze 
dienstverlening door consulenten. Tevens vragen steeds meer gemeentes om inzet van 
geregistreerde medewerkers, als objectief criterium in relatie tot de gewenste kwaliteit van 
dienstverlening. Vanaf halverwege 2020 is dit als eis opgenomen in vacatures. 
In 2020 hebben we twee keer een aanbod gedaan naar medewerkers voor een 
ontwikkeladviestraject. In totaal hebben hier 45 medewerkers gebruik van gemaakt. 
2020 was een bijzonder jaar door corona. We hebben snel weten te schakelen naar 
thuiswerken. Oat was een uitdaging voor veel medewerkers, overall is het beeld dat dit 
goed lukt. Ervaringen zijn regelmatig met elkaar gedeeld, we hebben daar aandacht voor 
gehad door op diverse overlegmomenten stil te staan bij hoe het gaat en juist ontmoeting 
daar waar het kon binnen de richtlijnen wel te stimuleren. 
Daarnaast hebben medewerkers drie keer een financiele vergoeding als tegemoetkoming 
ontvangen. Eind 2020 zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld om een cursus of 
workshop te volgen 

d) Resultaat- en effect denken 
MEE vindt het belangrijk om het effect van haar handelen inzichtelijk te maken. Intern in 
de bedrijfsvoering zodat projecten bijdragen aan het beoogde resultaat, maar oak in onze 
contacten met opdrachtgevers. MEE beoogt daarin oak een goede gesprekspartner te 
zijn. MEE heeft veel kennis van de vraagstukken binnen onze doelgroep van mensen met 
een beperking en wil graag met opdrachtgevers in gesprek over oplossingen die wij zien 
om de maatschappelijke vraagstukken binnen het sociaal domein te realiseren. 
Binnen het sociaal domein zijn er diverse methodieken en wensen om effecten te meten. 
Mede daardoor blijft het een uitdaging om aantoonbaar te ma ken wat werken in het 
voorveld op termijn oplevert, Dit is een gezamenlijke zoektocht. MEE wil komend jaar 
samen met opdrachtgevers in gesprek over een effectmeting die het meest aansprekend 
is. 
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Verder blijft MEE investeren in het werken volgens de werkw ijze Sociale Netwerk 
Versterking, waar naast hulp voor de client met name focus ligt op het betrekken en 
versterken van het netwerk random een client in plaats van op het inzetten van 
professionele zorg. Oat maakt de regie en zelfredzaamheid van de client grater en 
duurzamer. 

e) Maatschappelijk verantwoord ondememen 
MEE is een maatschappelijke onderneming. Oat betekent dat wij onze 
verantwoordelijkheid nemen in een context van verantwoord en duurzaam ondernemen. 
De clientrelatie staat daarin centraal, naast de duurzame relatie met onze opdrachtgever. 
In onze bedrijfsvoering bevorderen wij het evenwicht dat bestaat tussen economische, 
sociale en milieubelangen. MEE Samen beperkt daar waar mogelijk en verantwoord, de 
zorg voor het milieu niet tot de wettelijke norm. 

2.2 Externe ontwikkelingen 
Aandacht voor clientondersteuning 
In 2020 zagen we het resultaat van de aandacht voor clientondersteuning en de middelen 
die hier twee jaar geleden alweer voor beschikbaar waren gesteld: een landelijke 
campagne voor meer bekendheid van clientondersteuning in zowel Wlz als Wmo. MEE is 
niet de pleitbezorger, maar de overheid zelf en dat helpt. Vanuit MEE hebben we deze 
campagne dan oak van harte ondersteund, zowel landelijk vanuit MEE NL als regionaal. 
Daarnaast zijn er veel kansen voor lobby op domeinoverstijgende clientondersteuning, die 
MEE NL herhaaldelijk aangrijpt. Met een aantal gemeenten geven we opnieuw invulling 
aan het koploperschap clientondersteuning en ondersteunen we de oproep om nieuwe 
gemeenten aan te melden. De uitkomsten van dit koploperproject vertalen zich in 
aandacht voor het belang van zowel formele als informele clientondersteuning en er is een 
belangrijke rol weggelegd voor ervaringsdeskundigheid. Dit is oak een speerpunt waar 
MEE zich voor inzet. Wij geloven in de toegevoegde waarde van het inzetten van 
ervaringsdeskundigheid. 

Impact corona 
Corona grijpt hard in in het leven van alledag voor een ieder, maar in het bijzonder zien we 
oak de impact op de kwetsbare doelgroepen die MEE ondersteunt. Het positieve is dat de 
erkenning hiervan in de politiek aandacht voor (de positie van) onze doelgroepen geeft. 
De negatieve impact op de beschikbaarheid van budgetten in het sociaal domein na 2021 
aan de andere kant is nag niet goed te overzien, maar wel verwacht. Op de korte termijn 
levert het diverse (lokaal te besteden) steunpakketten op waar MEE haar voordeel mee 
kan doen om specifieke groepen extra te ondersteunen. 

Trend /ande/ijke aanscherpingen en initiatieven 
Na vijf jaar sociaal domein stapelen de rapporten zich op over wat bereikt is, maar oak wat 
niet bereikt is met de decentralisaties. Leidend tot een groei aan landelijke initiatieven 
vanuit de overheid met de intentie om 'plooien glad te strijken'. In een landelijk congres 
over clientondersteuning is oak aandacht voor de keerzijde: het ontstaan van nieuwe 
functies met nieuwe namen om knelpunten random de complexiteit van het (zorg)systeem 
op te lossen. Net als clientondersteuning beoogt Draagt dit niet oak bij aan de 
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complexiteit? Voor MEE relevant om hier (ook lokaal) scherp op te zijn en te zien of er 
wellicht een rol weggelegd is voor MEE die de verschillende functies met een zelfde doel 
aan elkaar verbindt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de pilot 'Netwerkgids' van het 
VWS-programma Volwaardig Leven, waar 'gespecialiseerde clientondersteuners' van 
MEE deze rol vervullen. Dit levert vergelijkbare kansen opals gevolg van maatregelen 
random Passend Onderwijs. 

Preventie, ketenaanpak en samenwerking 
De trend random een toename van de complexiteit van de samenleving (en daarmee met 
mensen die het net niet meer redden zonder ondersteuning) en een afname van middelen 
zet zich voort. Dit leidt onder andere tot een verdergaande roep om ketenaanpak en 
samenwerking met een nadruk op preventie. De expertise van MEE komt hierin goed tot 
zijn recht, maar wordt nog niet altijd gezien. Van belang is om zichtbaar te zijn, ook als het 
gaat om onze preventieve inzet met duurzaam resultaat, om deze kennis en vaardigheden 
te kunnen inzetten. lmago-onderzoek van MEE NL eind 2020 legt een positief imago bloat 
bij (potentiele) opdrachtgevers in branches die relatief dichtbij ons staan, maar laat ook 
zien dat we wat preventieve inzet betreft nog iets te winnen hebben. 

2.3 Herijking strategisch meerjarenbeleid 

'Naar een missie gedreven, marktgerichte, maatschappelijke ondememing voor inclusie.' 

Dat was de titel van het strategisch meerjarenbeleid 2018-2020. Op basis van dit beleid 
zijn weals MEE Samen op weg gegaan van een meer taakgerichte organisatie met een 
van oorsprong publieke taak en monopolie op clientondersteuning, naar een 
maatschappelijke onderneming gericht op inclusie voor mensen met een beperking, 
missie gedreven en marktgericht. 

In 2020 was het tijd om het strategisch meerjarenbeleid te herijken. Dit began allereerst 
met de vraag: in hoeverre is het nodig om de huidige strategie volledig te herzien? Of 
volstaat een herijking? In de aanloop naar het voorgaande meerjarenbeleid is een 
trendonderzoek uitgevoerd gericht op de periode 2025-2030, waar de organisatie reeds op 
anticipeert. De conclusie luidde dat voor de aankomende periode 2021-2023 herijking 
volstaat. We zijn nog steeds op weg naar een maatschappelijke onderneming voor 
inclusie van mensen met een be perking. Wei is geconstateerd dater in de veranderende 
omgeving van het sociaal domein en aansluitend bij de ambities van MEE aanscherpingen 
nodig zijn. 

De herijking van het strategisch meerjarenbeleid wordt begin 2021 conform het hiervoor 
gangbare proces met verschillende gremia vastgesteld. 
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3. Financieel beleid en financiele resultaten 2020 

Financieel beleid 

Het financiele beleid van MEE Samen is erop gericht een stabiele organisatie te 
onderhouden die ans optimaal in staat stelt om onze missie en visie vorm te geven. Onze 
focus is gericht op het realiseren van maatschappelijke meerwaarde. Een gezonde 
bedrijfsvoering is hierbij voorwaardelijk. Het is dan oak evident dat MEE in een markt die 
gekenmerkt wordt door krimpende budgetten en grotere onzekerheden over de 
toekomstige beschikbaarheid van middelen bij de gemeenten, noodzakelijkerwijs, 
financieel stevig in de schoenen moet staan. 

MEE Samen streeft naar een optimale besteding van middelen met een gezonde 
financiele basis om de continuiteit van de organisatie te kunnen waarborgen. Deze 
financiele basis kan warden afgelezen uit een aantal balansparameters en het resultaat. 

In de onderstaande paragrafen doen we op hoofdlijnen verslag van de financiele 
resultaten over 2020. Voor gedetailleerde financiele resultaten verwijzen wij verder naar 
de jaarrekening 2020. De cijfers in dit hoofdstuk zijn op basis van deze jaarrekening 2020. 

Balanspositie en ontwikkeling 

Om te toetsen of MEE Samen een gezonde organisatie is, kijken we in de balans met 
name naar het vermogen (weerstandsvermogen en solvabiliteit) en de liquiditeit en de 
ontwikkeling daarin. 

Vermogen 
De opbouw van vermogen geeft reserves om de continuiteit van de organisatie te 
waarborgen in tijden dat het financieel tegen zit. Hoeveel vermogen de organisatie nodig 
heeft, is afhankelijk van de risico's die de organisatie in de toekomst op zich af krijgt. 

De risico's voor MEE Samen op langere termijn zijn aanzienlijk, bijvoorbeeld: 

1. Een toenemende diversiteit in financieringsstromen en concurrentie. 
2. Gemeenten zijn (nag) niet bereid om meerjarige afspraken te maken om zo de opties 

open te laten om de organisatie van het sociaal domein op andere wijzen in te richten. 
Hierdoor loopt MEE de kans op termijn een deel van haar opdrachten en omzet niet te 
kunnen continueren. 

3. Voor de omzet vanuit andere domeinen dan het gemeentelijke Wmo domein geldt dat 
opdrachten continu verworven moeten warden en veelal een beperktere omvang en 
looptijd hebben. Hier is echt sprake van een ondernemingsrisico. 

VO0R WAARARKIGSDOELEINEN 
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We kijken hierbij naar het weerstandsvermogen en de solvabiliteit. De ontwikkeling van 
deze kengetallen is als volgt. 

Kenqetal 31-12-2020 31-12-2019 
Eiden vermoaen x€ 1.000) 6.598 5.520 
Totaal vermogen (x€ 1.000) 10.519 9.973 
Totale omzet x€ 1.000) 16.340 17.059 
Weerstandsvermogen 40,4% 32,4% 
(eigen vermogen / totale 
omzet) 
Solvabiliteit (eigen 62,7% 55,3% 
vermogen / totaal 
vermoaen) 

Het weerstandsvermogen is gestegen naar 40,4%. Het eigen vermogen is door incidentele 
positieve resultaten sterk gestegen, maar de procentuele stijging wordt ook grotendeels 
veroorzaakt door de dalende omzet in 2020 (van 18,6 Mio in 2018, via 17,1 Mio in 2019 
naar 16,3 Mio in 2020). Als norm hanteren we een minimum van 30%. 
De solvabiliteit stijgt naar 62,7%. Hiervoor hanteren we een norm van 35%. 

Gezien het type en de omvang van onze organisatie en de genoemde risico's verwachten 
wij een hoog weerstandsvermogen en solvabiliteit nodig te hebben. In de komende jaren 
zullen we het risicoprofiel en de sturing op deze normen verder uitwerken. 

Het vermogen wordt als volgt opgebouwd: 
1. Algemene reserve (vrij besteedbaar), bestemd als directe buffer voor tegenvallers en 

risico's. 
2. Reserve pluspakket (vrij besteedbaar), dient als weerstandsvermogen om de 

continuiteit op de uitvoering van onze dienstverlening door Training en Consultancy bij 
onze afnemers te kunnen borgen. 

3. Reserve lnnovatie (bestemd), bedoeld om vernieuwende initiatieven en 
productontwikkeling te bevorderen. 

4. Reserve ICT (bestemd), om in de nabije toekomst zowel software- als hardware 
matige investeringen en ontwikkelingen te kunnen faciliteren. 

De reserves zijn gemuteerd via de resultaatbestemming, waarmee het totale vermogen is 
toegenomen. Hierbij heeft echter nauwelijks verschuiving plaatsgevonden tussen bestemd 
vermogen en vrij besteedbaar vermogen. 

Liquiditeit 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan alle financiele verplichtingen kan 
worden voldaan. We kijken hierbij naar de current ratio en het werkkapitaal. 

VOOR WAARMMERKINGSDELEIDEN 
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Kenaetal 31-12-2020 31-12-2019 
Vlottende activa (x€ 1.000) 10.450 9.831 
Kortlopende schulden e 3.421 3.766 
1.000) 

Liquide middelen ( € 1.000) 9.155 8.156 
Liquiditeit (current ratio: 3,05 2,61 
vlottende activa / kortlopende 
schulden) 

Werkkapitaal (vlottende activa - 7.029 6.065 
/- kortlopende schulden) x€ 1.000) 

De liquiditeitspositie uitgedrukt in de current ratio is 3,05. Dit is ruim boven de algemeen 
gangbare norm van >1,00. Deze hoge liquiditeit moet wel in relatie tot de balansopbouw 
worden beoordeeld. MEE Sa men heeft bijna geen vaste activa en heeft dus geen 
liquiditeiten vastgelegd in activa. 

MEE Samen zet geen gelden uit in financiele instrumenten met een open eind karakter. 
Gelden uitzetten in vreemde valuta, aandelen of obligaties is niet toegestaan en ook het 
gebruik van derivaten is niet toegestaan. De dalende rentetarieven hebben in 2020 geleid 
tot (beperkte) negatieve rente. MEE zal zich orienteren op het voorkomen van uitstroom 
van middelen door negatieve rentesituaties. 

Resultaten 
Het (geconsolideerde) resultaat van 2020 komt uit op ongeveer € 1.078k. Het beg rote 
resultaat van€ 148k is hiermee ruim gehaald. Dit resultaat geeft echter geen reeel beeld 
van de structurele exploitatie van MEE. Het resultaat van 2020 is hoger door vrijval uit 
voorzieningen, nagekomen resultaten uit voorgaande jaren en incidenteel lagere kosten. 

Resultaat aecorriaeerd voor incidentele posten Bedraa (x € 1.000) 
Resultaat jaarrekeninq 2020 1.078 

Vrijval voorzieninqen -1- 187 
Naqekomen resultaten voorqaande jaren -/- 99 
Laqere reiskosten door het vele thuiswerken i.v.m. Covid-19 -/- 385 
Lagere opleidingskosten door niet uitvoeren van -/- 145 
opleidinaen iv.m. Covid-19 

Resultaat aecorriaeerd voor incidentele posten 262 

Gecorrigeerd voor deze incidentele posten ligt het resultaat van MEE ook meer in lijn met 
de begroting en resultaten van voorgaande jaren. 
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Dit betreft het resultaat van MEE Samen geconsolideerd voor de onderliggende 
werkmaatschappijen. Per werkmaatschappij zijn de resultaten en resultaatontwikkeling 
echter verschillend. De resultaten per werkmaatschappij (x€ 1.000) zijn als volgt. 

Werkmaatschappij 2020 2019 
MEEVeluwe 324 -/- 159 
MEE IJsseloevers 923 470 
MEE Oost -/- 204 -/- 197 
MEE Drenthe 35 101 
MEE Samen 0 0 
TOTAAL 1.078 215 

Omzet 
De omzet is gebaseerd op gerealiseerde productie. Eventuele over- of onderproductie is 
verwerkt met dien verstande dat overproductie niet wordt vergoed en onderproductie als 
niet geleverde prestatie moet worden terugbetaald. De afrekeningen zijn per gemeente 
opgesteld en verantwoord. 

De omzet daalde in 2020 van€ 17, 1 Mio naar € 16,3 Mio. Deze daling zit met name in de 
contracten met gemeenten, zoals het vervallen van de contracten met de gemeente Ede 
en onderproductie op de contracten van MEE Drenthe zoals Hoogeveen en Hardenberg. 
De overige baten zijn in totaal licht gedaald. 

Personeelskosten 
De loonkosten (lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies) dalen met € 0, 9 
Mio van€ 13,6 naar€ 12,4 Mio. Een daling van 8,8%. Hiervoor zijn ook 26,5 fie minder 
ingezet zoals te zien in onderstaande tabel. Het aandeel van de ondersteunende diensten 
is hierbij gedaald van 17,2% naar 16,3%. Hier staat wel een lichte stijging van de inzet van 
personeel niet in loondienst tegenover. 

Aantal fte aemiddeld 2020 2019 
Primair oroces 168,6 188,8 
Ondersteunende diensten 32,8 39,1 
TOTAAL 201 4 227.9 

Hiermee is het MEE gelukt om de daling in omzet ook te vertalen naar een lagere inzet 
van personeel en een reductie van overhead. 

De overige personeelskosten en opleidingskosten zijn sterk gedaald; dit komt doordat 
Covid-19 er toe heeft geleid dater minder reisbewegingen en dus ook minder reiskosten 
zijn gemaakt en daarnaast opleidingen niet konden worden gedaan. 

Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten zijn lager dan begroot en nagenoeg constant gebleven in 2020 
op een bedrag van€ 1,8 Mio. Het is dus goed gelukt om de kosten te beheersen in 2020 
ondanks het wegvallen van een deel van de omzet. 

VO0R WAR«KINOSOELEIDE 
DO Aui; & uraet.v. 

Jaarverslag MEE Samen 2020 pagina 16 
araaf. 



Begroting 2021 

De begroting 2021 is op hoofdlijnen als volgt met een begroot resultaat van€ 5k. 

Begroting (x€ 1.000) 2021 
Omzet 16.570 

Personeelskosten 14.068 
Bedriifskosten 2.467 
Financiele lasten 30 

Resultaat 5 
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4. Risicoparagraaf 

MEE streeft naar continue monitoring van risico's, zodat op tijd bijgestuurd kan 
worden of maatregelen kunnen worden genomen. Tevens wil MEE ook continu de 
kansen inventariseren en waar mogelijk benutten. MEE heeft het risicomanagement 
gekoppeld aan de planning- en controlcyclus. 

Risico's klant 
De Wmo-markt is nog volop in beweging, dat is anders dan bij het vaststellen van de 
strategie aangenomen. MEE wil van toegevoegde waarde zijn en de waarde strategie 
hanteren. De prijsstelling blijft onder druk staan, gemeenten kiezen een prijsstrategie. In 
dit kader blijft het evalueren van clinttrajecten en het evalueren van tevredenheid van 
opdrachtgevers van belang. Tegelijkertijd vraagt dit van MEE om flexibel te schakelen 
tussen 'wat is onze strategie' en 'wat wil de opdrachtgever'. Dit wordt gedaan door met 
opdrachtgevers in gesprek te blijven over de ontwikkelingen in het sociaal domein en wat 
MEE daarin kan betekenen. Veelal wordt MEE gezien als belangrijke partner die vanuit 
haar kennis en ervaring mee kan denken in de ontwikkelingen, om daarbij waar mogelijk 
nuance aan te brengen in de standaardisatie en systeemoplossingen die opdrachtgevers 
beogen, versus het maatwerk dat op clientniveau soms nodig is om kosten op termijn te 
beperken en de client optimaal te ondersteunen. Daarbij spelen de 'schotten tussen 
financieringsstromen' zeker mee. Belangrijk is om de positionering en het onderscheidend 
vermogen van MEE nog duidelijker neer te zetten intern en in de markt. 

De strategie is om te groeien in de niet-Wmo markt. In gesprekken met gemeenten 
bestaat het risico dat als andere dienstverlening wordt ingezet, dit ten koste gaat van de 
omvang van dienstverlening binnen wijkteams/sociaal domein. Trainingen worden verder 
geprofessionaliseerd en marktbewerking wordt concreter. Positionering is ook hier van 
belang. Tevens zie MEE nog mogelijkheden om ook vanuit aanbestedingen en andere 
financieringsmogelijkheden kansen te benutten. De regionale verantwoordelijkheid en het 
zoveel mogelijk organiseren rondom de opdrachtgever en dichtbij wordt gehandhaafd om 
de regiomanagers en medewerkers zoveel mogelijk lokaal zichtbaar te laten zijn, waarbij 
participatie in netwerken van belang is. 

Risico's medewerkers 
De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen van medewerkers om zich van 
hulpverlener verder door te ontwikkelen naar dienstverlener en om ook in de markt het 
lokale gezicht te zijn en alert te zijn op mogelijkheden waar MEE kan bijdragen aan een 
inclusieve samenleving. De basis hiervoor is gelegd en dit moet de komende jaren een 
verdere ontwikkeling krijgen. 

Risico's bedrijfsvoering 
Als gevolg van de dynamiek in het sociaal domein, de tekorten in jeugdzorg, de 
toenemende vraag en de 'schotten tussen Wmo/Wlz' staat de prijsstelling continu ender 
druk. Ook is er toenemende diversiteit in financieringsstromen, contractpartijen, 
concurrentie etc. MEE anticipeert hierop door een leane organisatie te hanteren, niet te 
leveren onder kostprijs en voldoende eigen buffers aan te houden. 
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Tevens is er een ontwikkeling gaande dat gemeenten het sociaal domein in huis 
organiseren. MEE anticipeert hierop door de scope van dienstverlening te verbreden. 

MEE heeft de ambitie om met haar productportfolio aan te sluiten bij actuele thema's in de 
markt. De strategische thema's zijn benoemd en sluiten aan bij onze strategie. De 
uitdaging is om innovatie en vernieuwing voldoende snel vorm te geven om bij de 
ontwikkelingen aan te sluiten. 

Risico's corona 
De uitbraak van Covid-19 heeft zich vanaf begin 2020 voorgedaan en heeft een grate 
impact op de samenleving en de economie. Maatregelen die door diverse overheden zijn 
genomen om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de 
(economische) activiteit. MEE Samen heeft een aantal maatregelen genomen om de 
effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen, zeals veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (bijv. beperking van sociale contacten 
en vanuit huis werken). 
De gevolgen voor onze activiteiten en onze resultaten zijn echter beperkt. MEE Samen 
volgt het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen en zal dat oak blijven 
doen. Daarnaast doen wij tegelijkertijd ans uiterste best doen om onze activiteiten zo 
goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van onze 
medewerkers in gevaar te brengen. Om de gevolgen van de Corona crisis te beperken 
blijft het van belang om: 

• Contact met clienten, gemeenten en andere opdrachtgevers te (be)houden; 
• Outreachend te werken; 
• lndien nodig werk te herplannen; 
• Digitale hulpmiddelen in te zetten ter continuering van onze dienstverlening. 

Vooralsnog schatten wij de impact van de corona-pandemie op de financiele continuiteit 
van MEE Samen als (zeer) beperkt in. MEE Samen wordt grotendeels gefinancierd door 
gemeenten. In sommige gevallen middels subsidies, in sommige gevallen middels 
dienstverleningsovereenkomsten. Bij de meeste gemeenten is productie weliswaar een 
van de factoren op basis waarvan de subsidie vastgesteld wordt, maar niet de enige 
factor. Het is dus niet gezegd dat een daling van de productie (voor zover die zich op grate 
schaal zal voordoen) direct tot minder gemeentelijke opbrengsten leidt. Eind maart 2020 
hebben de minister van VWS, de minister van Rechtsbescherming en de VNG een 
dringend beroep op alle gemeenten gedaan om organisaties in het sociaal domein 
financiele zekerheid en ruimte te bieden tot 1 juni. Inmiddels is gebleken dat over 2020 
Covid-19 nauwelijks invloed heeft gehad op onze productie en omzet. Oak voor 2021 
verwachten wij dat dit niet het geval zal zijn. Er zijn in 2020 (zeer beperkt) meerkosten 
gemaakt in het kader van vergoedingen voor thuiswerken. Daar staat tegenover dater 
substantieel minder is uitgegeven aan reiskostenvergoedingen. 
De meeste maatregelen zijn inmiddels verlengd tot 31 maart a.s. De vraag naar onze 
dienstverlening is niet veranderd en zal oak niet ineens veranderen. Van een verminderde 
omzet na de "lockdown" zal geen sprake zijn. 
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MEE Samen heeft media 2020 een impact analyse gemaakt met betrekking tot de 
financiele gevolgen van de Corona crisis. Doel van dit overzicht is om aan te geven wat de 
hypothetische effecten zijn op de continuiteit van MEE Samen. Het is immers niet te 
voorspellen welk scenario het meest realistisch zal zijn. 

Conclusie is dat het eigen vermogen voldoende is om bepaalde effecten van de crisis op 
te kunnen van gen. Wanneer er sprake zou zijn van 100% omzetverlies gedurende een 
jaar zou het, in combinatie met de noodmatregel overbrugging werkgelegenheid, nog 
meer dan 9 maanden duren voordat de continuiteit in gevaar komt. Dit scenario is echter 
puur hypothetisch. Ook bij een langduriger lockdown zullen wij clienten blijven helpen. 

De liquiditeitspositie van MEE Samen is goed. Ook vanuit het perspectief van liquiditeit 
verwachten wij geen problemen. MEE Samen wordt immers grotendeels bevoorschot door 
gemeenten. Tot nu toe zijn er geen signalen dat gemeenten de voorschotten gaan 
aanpassen of bevriezen. 

Wei kunnen de effecten van Corona de komende jaren nog zichtbaar zijn doordat de 
financiele druk bij de gemeenten groat is en dit zich vertaald in de contractering van de 
diensten van MEE Samen. 

VOOR WAARWERKINGSDOELEIDE 
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Bestuur en toezicht MEE Samen 
De stichting MEE Oost is gevestigd te Doetinchem, de stichting MEE Drenthe is 
gevestigd te Assen en de stichtingen MEE Veluwe, MEE IJsseloevers en MEE 
Samen zijn statutair gevestigd te Apeldoorn. 

MEE IJsseloevers en MEE Samen houden kantoor te Zwolle. Vanuit MEE Sa men 
worden MEE Drenthe, MEE Oost, MEE Veluwe en MEE IJsseloevers bestuurd en 
ondersteund. 
MEE Samen heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van 
Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bepaalt het beleid voor 
alle vijf de stichtingen. De Raad van Toezicht toetst op hoofdlijnen het bestuur en 
het beleid van de Raad van Bestuur. Naast de Raad van Toezicht heeft de 
organisatie een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR). 

Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur van MEE Samen bestaat uit een persoon, mw. L.J. Spaargaren. 

Raad van Bestuur Functie Nevenfunctie(s) 

mw. L.J. Spaargaren Raad van Bestuur 
MEE Samen, Zwolle 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat (statutair bepaald) uit minimaal vijf en maximaal zeven 
leden. In 2020 kwam de Raad vier keer bijeen voor een vergadering met de bestuurder. 
De Auditcommissie van de Raad van Toezicht (2 leden) kwam in aanwezigheid van de 
bestuurder en de concerncontroller in 2020 vier keer bijeen. 
Tussen de vergaderingen door voerde de voorzitter van de Raad van Toezicht regelmatig 
overleg met de bestuurder. Als contactpersoon vanuit de Raad van Toezicht heeft de heer 
A. Maussart in 2020 de lijn naar de GOR ingevuld. Wegens corona kon in 2020 de 
jaarlijkse gezamenlijke themabijeenkomst (MT-RvT-GOR) geen doorgang vinden. 

De informatieverstrekking in het kader van planning en control tussen de Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht is overeengekomen in het informatieprotocol. Tijdens 
zijn reguliere vergaderingen besprak de Raad van Toezicht o.a. de integrale 
bestuursrapportages waarmee de bestuurder het gevoerde beleid verantwoordt, de inhoud 
en kwaliteit van de clientondersteuning en de Management Letter van de accountant. De 
Raad verleende tevens goedkeuring aan de door de bestuurder gepresenteerde 
Jaarrekeningen 2019 van MEE Samen, MEE Veluwe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en 
MEE Drenthe, evenals aan de begroting voor 2021. Ook het jaarverslag over 2019 werd 
besproken en goedgekeurd. 
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De Raad van Toezicht behandelde en/of besloot ender meer over de volgende 
onderwerpen: 

• Voortgang interne organisatieontwikkeling en verbeterplan Basis op orde; 
• Organisatiewijziging T&C; 
• Directiebeoordeling 2020; 
• Kaderbrief 2021; 
• Ervaringen, opbrengsten en risico's als gevolg van de corona pandemie. 
• Verhuizing kantoren Apeldoorn (MEE Veluwe) en Zwolle (MEE Samen en MEE 

IJsseloevers). 

Daarnaast werden het vergaderschema 2021 en het Rooster van Aftreden Raad van 
Toezicht besproken en vastgesteld en nam een delegatie van de Raad van Toezicht deel 
aan de landelijke bijeenkomst voor Raden van Toezicht van MEE-organisaties. De 
jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht werd als gevolg van de corona 
omstandigheden uitgesteld. 

Van 1 januari tot 1 september 2020 bestond de Raad van Toezicht uit zes personen. 
Vanaf 1 september bestond de Raad van Toezicht nag uit vijf personen wegens het 
aftreden in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van de heer M.H. 
Stuker. Acties voor de werving van een nieuw lid Raad van Toezicht zijn in gang gezet. 

Samenstelling Raad van Toezicht in 2020: 

Raad van Toezicht Functie Nevenfunctie(s) 

G. van de Logt, Lid Raad van Bestuur/CFO Lid Raad van Toezicht Albert 
Voorzitter Stichting Careyn, Utrecht Schweitzer Ziekenhuis, 

(Um 31 mei 2020); Dordrecht. 

Lid Raad van Bestuur, Lid Onderwijs Adviesraad 
Stichting Heliomare (per 1 Hogeschool Arnhem / 
juni 2020). Nijmegen. 

S.M.E. Eeftink, lid HR Directeur Rabobank 

E.J. Hummel, lid Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van 
a.i. Sante Partners. Commissarissen Cooperatie 

lntegrale Huisartsenzorg 
Nijmegen. 

Voorzitter Raad van 
Commissarissen Huisartsen 
Organisatie Oost- 
Gelderland. 
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A. Maussart, lid Eigenaar Maussart Bestuur, Lid Raad van Toezicht 
Consultancy & Toezicht. Jeugdbescherming 

Gelderland. 

Lid Raad van Toezicht 
Viattence. 

Lid Raad van Toezicht Drie 
Gasthuizen Groep. 
Lid Raad van 
Commissarissen Syntein. 

Lid Raad van Toezicht 
Medinello. 

Lid Raad van Advies 
Eerstelijns Centrum Tiel 
(ECT). 

R. Collenteur, lid Bestuurssecretaris 's 
Heerenloo 

M.H. Stuker, lid (tot 1-9- Eigenaar Stuker Coaching Voorzitter Raad van T oezicht 
2020) en Advies Vluchtelingenwerk Noord- 

Nederland; 

Voorzitter Humanitas Assen; 

Lid Adviesraad Proscoop. 

De auditcommissie bestond in 2020 uit de leden: 
de heer E.J. Hummel 
de heer R. Collenteur 

De remuneratiecommissie werd in 2020 gevormd door de leden: 
de heer G. van de Logt 
mevrouw S.M.E. Eeftink 

Bezoldiging Raad van Bestuur, Raad van Toezicht 
lnformatie betreffende de bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 
over 2020 is opgenomen in de Jaarrekening 2020. De bezoldiging is getoetst aan de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De 
maxi male bezoldiging blijft onder de in de WNT vastgestelde norm. 
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vVOOR WAARWERKINGSDOELEINDEr 
DO Audit & Assurance •• 

Da:um: 20 mei 2021 

Paraaf: 




