
MEE op Weg
Algemene informatie

Resultaten
Het verbeteren van de zelfredzaamheid van de deelnemer staat 
voorop. Er wordt altijd vanuit de deelnemer gekeken naar zijn of 
haar (on)mogelijkheden om verantwoord zelfstandig te kunnen 
deelnemen aan het verkeer. De door MEE Zuid-Holland Noord 
behaalde resultaten met deze aanpak spreken boekdelen. 
Na afronding van het traject kan ongeveer 90% van de deel-nemers 
zelfstandig reizen.

Meer informatie
Bent u geïnspireerd door MEE op Weg en wilt u meer informatie?

n Telefoon: 088 775 2000 

n E-mail: info@meezhn.nl 

n www.meezhn.nl/meeopweg
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Samen met ouders, begeleiders en scholen
Ouders, begeleiders, school of de werkgever van de deelnemer 
spelen een belangrijke rol in MEE op Weg. Zij helpen de deel-
nemer te groeien. Als de omgeving de deelnemer stimuleert, met 
hem meedenkt en helpt bij het aanleren van de vaardigheden, 
krijgt de deelnemer ook het zelfvertrouwen om te reizen buiten 
het speciaal en aangepast vervoer.

Samen met gemeenten
Het project MEE op Weg is de afgelopen jaren binnen diverse 
gemeenten succesvol geïntroduceerd. Door de inzet van dit 
project is binnen die gemeenten het aantal gebruikers van het 
speciaal vervoer afgenomen, een win-win situatie. De deelnemer 
wint aan zelfredzaamheid en participatie waardoor de gemeente 
een daling ziet in het aantal aanvragen voor speciaal vervoer.



Veel mensen met een beperking reizen al vanaf jonge leeftijd met 
het ‘speciaal’ vervoer naar school, een vrijetijdsbesteding of naar 
andere voorzieningen. Het reizen met ‘het busje’ of met de taxi
is vanzelfsprekend geworden. Aan de ene kant zorgt dit speciaal 
vervoer ervoor dat mensen komen waar ze moeten zijn. Maar 
aan de andere kant zorgt het ervoor dat ze niet meedoen in de 
maatschappij.

Zelfstandig reizen is belangrijk
Het is onze missie om ervoor te zorgen dat mensen met een 
beperking mee kunnen doen in onze samenleving. Zelfstandig 
kunnen reizen is daarbij belangrijk. Het geeft meer vrijheid en dus 
ook mogelijkheden voor spontane acties. Zoals ’s avonds besluiten 
om met je vrienden naar de film te gaan. MEE wil denken in kansen 
en mogelijkheden, in plaats van beperkingen. Met de creatieve 
oplossingen en ondersteuning van MEE op Weg bereiken de 
deelnemers een waardevol resultaat.

Voor wie bedoeld?
Het project is voor iedereen vanaf 12 jaar met een beperking 
die zelfstandig wil leren reizen. Het kan iemand zijn met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking, autisme, chronische 
ziekte of niet-aangeboren hersenletsel.

MEE op Weg

De 17-jarige Tim reisde 
jarenlang met speciaal 
vervoer van en naar 
school. Door de training 
MEE op Weg is dat niet 
meer nodig. Samen 
met de MEE-consulent 
bekeek hij de route en 
de dingen die daarin 
lastig waren. Inmiddels 
gaat hij zelfstandig met 
de bus naar school. Tim 
reist nu ook zelf naar de 
sportschool en het strand.

Hoe werkt MEE op Weg?
Als de MEE-consulent inschat dat de deelnemer 
in staat is om zelfstandig te leren reizen dan gaat 
vervolgens een trainer samen met de deelnemer 
mee op weg. Ze oefenen bijvoorbeeld de fietstocht 
naar school of de busreis van de dagbesteding naar huis. De trainer 
reist letterlijk en figuurlijk met de deelnemer mee. 
In gemiddeld acht keer kan de deelnemer de route veilig afleggen 
en weet hij ook wat hij moet doen in onverwachte situaties. 
Bijvoorbeeld als de bus vertraging heeft of als er een omleiding is.

Tim: “Ik vond het niet heel moeilijk om het reizen te leren. 
De tijden controleren vond ik lastig, maar na een paar keer 
samen reizen ging dat beter. Nu vind ik het hartstikke leuk. 
Het geeft me vrijheid. Ik kan overal naartoe, zolang ik geld 
op dat kaartje heb. Ik ben niet meer afhankelijk van de 
taxi en ik hoef niet meer te wachten.
We hebben een week samen geoefend en nu kan ik 
zelfstandig reizen. Ik voel mij niet onzeker. Ik zeg 
‘goedemorgen’, ‘goedemiddag’ en dan ga ik lekker zitten. 
Als het heel vol is ga ik naast iemand zitten of blijf ik staan. 
Het heeft mij ook verder gebracht. Ik kan naar het strand 
en ik ga ook wel eens lunchen op het station als ik trek heb. 
En ik maak soms een praatje. 
Ik ben er heel blij mee”.


