
Wanneer wordt Mesis ingezet? 
Mesis wordt ingezet in de intakefase om u beter te leren kennen.
OF 
Mesis wordt tijdens het traject ingezet om te kijken wat u al
heeft bereikt.
OF
Mesis wordt na afloop van het traject ingezet om te bepalen 
welke ondersteuning u nog kan gebruiken.

Meer informatie? 
• Voor vragen, opmerkingen of een verzoek voor meer 
 informatie kunt u contact met ons opnemen via 
 onderstaand mailadres.

Email: informatie@mesis.nu

Zodat u de hulp krijgt die
bij u past.

Waarom kan Mesis u helpen? 

• Wanneer u de vragenlijst heeft ingevuld, krijgt de
 medewerker een goed beeld van uw situatie.
• De medewerker leest voor het gesprek met u de
 antwoorden door. 
• Samen met de medewerker bespreekt u de antwoorden 
 tijdens het gesprek.
• Met deze informatie maakt de medewerker samen met
 u een plan van aanpak over de begeleiding. 
• Dit plan van aanpak sluit nauw aan op uw mogelijkheden, 
 behoeften en wensen. 



‘ Door het invullen
 van Mesis heb
 ik een beter beeld
 van wat ik wil’

Hoe gebruikt u Mesis? 

• U vult de vragenlijst op de computer in. 
• U hoeft niet heel lang na te denken. Klik het antwoord aan 
 dat u vanuit uw eerste gevoel het meest vindt passen.
• Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
• Met vragen kunt u altijd bij de medewerker terecht.

Wat is Mesis? 

Mesis is een hulpmiddel voor de medewerker. Mesis helpt de 
medewerker om u te ondersteunen bij uw financiën.
• Mesis bestaat uit een vragenlijst die u invult. 
• Mesis is bedoeld om u beter te leren kennen en om 
 inzicht te krijgen in uw situatie.
• Mesis is geen examen of toets. De uitkomst bepaalt NIET 
 of u wel of geen hulp krijgt.
• De vragenlijst van Mesis bestaat uit vragen, stellingen en
 oefeningen. U ziet hieronder twee voorbeelden.

In deze folder leest u:
• Wat Mesis is.
• Waarom Mesis u kan helpen.
• Hoe u Mesis gebruikt.
• Wanneer Mesis wordt ingezet.

Uw situatie:
U heeft zich gemeld bij een organisatie om hulp bij uw financiën
te krijgen. 
De medewerker van de organisatie wil de vragenlijst Mesis aan u 
voorleggen om meer over u te leren. 
Zo kan de medewerker u beter ondersteunen.


