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Ondernemer: Zeggenschap.nu
Met mijn bedrijf richt ik me op ondersteuning van
cliëntenraden. Vormen van ondersteuning waarop ik mij
richt zijn:
• Ontwikkeling en uitvoering van trainingen op maat.
• Ontwikkeling en uitvoering van workshops over
uiteenlopende onderwerpen, die van belang zijn voor
cliëntenraden
• Beleidsadvisering aan raden op ad hoc basis
• Uitvoering van ambtelijk secretariaat voor cliëntenraden
Dienstbetrekking 1987-2014
Van 1987 tot en met 2014 heb ik bij LOC Zeggenschap in
zorg (en diens voorgangers) gewerkt als adviseur
cliëntenraden.

Openbaar profiel:
https://nl.linkedin.com/in/wimeggens
13-03-1961

Geboren in Voorschoten

mei 1979

Diploma HAVO

1979
1982
1981

Start HBO-Verpleegkunde
Beëindiging HBO-V
Werkzaam als verpleeghulp in
/
verschillende verpleeg- en
1988 verzorgingshuizen
1984
Start HBO-Bejaardenwelzijnswerk

Projecten in uitvoering
• Ondersteuner cliëntenraad De Blije Borgh
• Ambtelijk secretaris cliëntenraad het Huis Nebo
• Ambtelijk secretaris medezeggenschap Reinaerde.
• Ambtelijk secretaris CCR Argos Zorggroep
• Ambtelijk secretaris CCR Crabbehoff
• Diverse opdrachten voor trainingen, zowel in opdracht
van NCZ als als ondernemer (Zeggenschap.nu)
• Uitvoering NCZ project Kernnetwerken

1987
1988

Indiensttreding bij LOC
Diploma
HBO-Bejaardenwelzijnswerk
Huwelijk met Joke (1988)
Dochter Merel (1989)
Dochter Milou (1995)
Zoon Bart (1997)

Deskundigheid
In de loop van de tijd heb ik deskundigheid verworven op
het gebied van:
• Ontwikkeling en uitvoering van trainingen en scholing
• Empowerment van cliënten.
• Overheidsbeleid, stelselherziening en wet- en regelgeving
t.a.v. de zorg.
• Ontwikkelingen in de zorg, zorginhoudelijke processen
• Ondersteuning van cliënten in conflictsituaties rondom de
zorgverlening.

2006

Start Post HBO-opleiding
trainer/teamcoach

Registratie
• CRKBO geregistreerd docent

2007

Certificaat opleiding
trainer / teamcoach
Vertrek bij LOC wegens
reorganisatie

Diploma’s
• 1988: Hogere Beroepsopleiding Bejaardenwelzijnswerk
• 2007: Trainer / teamcoach

2014
2015
2017

Start eigen onderneming:
Zeggenschap.nu
Trainerspool NCZ

Competenties
Competenties, die ik me heb eigen gemaakt:
• Initiatief
Ik signaleer kansen, handel daarnaar en doe voorstellen.
Daarbij heb ik oog voor de omgeving, zoals het
overheidsbeleid en wet- en regelgeving.
• Zelfstandigheid
Ik zoek zelf naar oplossingen en ben zelf verantwoordelijk
voor de kwaliteit van mijn eigen werk en de uitvoering
daarvan.
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• Kijken en luisteren
Hier gaat het om het opnemen van relevante en belangrijke
informatie door juiste interpretatie van verbale en nonverbale signalen. Zowel in mijn contacten met groepen als
individuen van belang, zodat ik een passend antwoord kan
geven op vragen.
• Inlevingsvermogen
Ik kan goed luisteren en heb aandacht voor en interesse in
anderen.
• Analytisch vermogen
Op logische wijze signaleer ik problemen en maak een
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
• Coachen
Ik kan mensen helpen door samen met hen oorzaken van
successen en falen na te gaan en mogelijkheden tot
verbetering te onderzoeken.
• Volhouden
Ik heb uithoudingsvermogen en kan langdurige projecten
aan.

Zelfbeschikking als kernwaarde
Zelfbeschikking is voor mij een kernwaarde die
centraal staat in mijn leven en dus ook in mijn
werk.

Uitgevoerde projecten
• Interim voorzittersschap CCR MeanderGroep ZuidLimburg
• Workshop kwaliteitskader verpleeghuiszorg
ontwikkeling en uitvoering workshop.
• Workshop nieuwe Wmcz
ontwikkeling en uitvoering workshop.
• Advisering medezeggenschapsstructuur Kennemerhart
over medezeggenschap in veranderende tijden.
• Advisering cliëntenraad Sutfene, over verbinding, borging
en samenwerking tussen cliënten en organisatie.
• Advies Medezeggenschaps-structuur Pro Senectute, over
het stroomlijnen van medezeggenschap van huurders en
cliënten
• Begeleiding studiedagen centrale cliëntenraad Vilente
Diverse trainingen voor cliëntenraden, over onderwerpen
als: visieontwikkeling en kwaliteit van zorg.
• Workshop Wkkgz, waarin deelnemers werden
geïnformeerd over de nieuwe wetgeving
• Workshop Zelfsturende teams en cliëntenraad, wat is
zelfsturing en wat betekent het voor medezeggenschap
• Workshops zelfsturende teams op locatie, uitgevoerd in
Bilthuijsen en in Brabantzorg
• Congres cliëntenraden
Bijdragen aan het congres cliëntenraden 2016, 2017 en
2018.
• Beleidsadvisering op afroep, gericht op inhoudelijke
ondersteuning van de cliëntenraad bij specifieke
onderwerpen.

