Ook jongeren met een beperking willen vrijheid en zelf van A naar B kunnen reizen.

De welzijnsstichtingen in de Krimpenerwaard zoeken namens ‘MEE
op weg’ vrijwillige OV-/fietsmaatjes
Veel mensen met een beperking zijn afhankelijk van reizen met speciaal vervoer. Dit is
niet altijd nodig. MEE op weg biedt leerlingen met een beperking de kans om zelfstandig
te leren reizen.
Een OV-/fietsmaatje oefent samen met de jongere het traject net zo lang tot hij/zij zelfstandig de
reis kan maken. De jongere bepaalt wat hij/zij wil leren en jij coacht voorafgaand en tijdens de
reis. Dat is pas echt meedoen aan de samenleving: andere mensen ontmoeten, trots en
onafhankelijk zijn!
Wat doet een OV-/fietsmaatje
•
Samen bepaal je de reismogelijkheden en bepaal je de aanpak voor het oefenen van
het traject.
•
Je oefent de reis in het openbaar vervoer of in het verkeer met de leerling met een
verstandelijke beperking en/of autisme.
•
Je kan flexibel op situaties inspelen.
•
Je bent verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de jongere tijdens de reis.
•
Je stemt af met de leerling, zijn ouders en bent contactpersoon voor MEE en de
school.
•
Je hebt affiniteit met de doelgroep en je kan je goed inleven.
•
Verder toon je initiatief, heb je overtuigingskracht en denk je in oplossingen.
Een MEE-consulent ondersteunt jou en de leerling tijdens het gehele traject. Je krijgt informatie
over de leerling en weet waar je rekening mee moet houden tijdens het oefenen.
Samenwerking
MEE op weg is een project van MEE Midden-Holland, team Krimpenerwaard. De
welzijnsstichtingen werken mee aan dit project door het werven van vrijwilligers.
Interesse?
Neem contact op met Yvonne Maas, welzijnsconsulent SWOK-Midden. Telefoonnummer 0182350012 bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00-13.00 uur of per mail op
y.maas@swok-midden.nl
MEE op weg is een project van MEE Midden-Holland en richt zich in eerste instantie op
leerlingen uit Krimpenerwaard, die nu reizen met leerlingenvervoer. Het project wordt
gefinancierd door de gemeente.

