ANN MEIJER PROCESMANAGEMENT

Thuis blijven wonen, ook als je zorg of ondersteuning
nodig hebt. Leven mét en zoveel mogelijk als anderen.
Met waardigheid kunnen blijven participeren in de
samenleving, dat is belangrijk voor iedereen.
Oplossingen zoeken die passen bij mensen en binnen
actuele financiële kaders.
Daar zet ik me voor in.

Met veel energie en enthousiasme stuur ik op verbinding en vertrouwen in en tussen
organisaties op het gebied van wonen - welzijn – zorg.
Visie- en strategieontwikkeling, allianties smeden, projectleiding voor concrete resultaten en
bewonersparticipatie.
Mijn werkwijze kenmerkt zich door aan te sluiten op de energie van de mensen in
organisaties waarmee ik werk. Ik zoek naar hun verhaal, naar hun waarden en naar de
mogelijkheden die dat biedt.
Mijn ruim 30 jaar werkervaring heb ik opgedaan in:
•

de gehandicaptenzorg: daar is mijn overtuiging gegroeid dat mensen in de
samenleving horen;

•

de gemeente Zwolle: daar leerde ik de wereld van ruimtelijke ordening, stedenbouw,
huisvesting, herstructurering en stadsontwikkeling kennen;

•

het advieswerk in wonen - welzijn – zorg: om de brug te slaan tussen ‘zacht’ (zorg,
welzijn, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening) en ‘hard’ (woningbouw,
projectontwikkeling, fysieke ontwikkeling) en tussen systemen en mensen

•

het sociaal domein binnen gemeenten: werkelijke transformatie vraagt om aandacht
voor anders organiseren, in netwerken binnen en buiten de gemeente, aansluitend op
de werkelijke behoefte van inwoners;

•

mijn nevenfuncties gericht op eigen regie van mensen in kwetsbare posities.

Mijn cv geeft uitgebreide informatie.
In de projectenlijst vindt u een overzicht van afgeronde opdrachten.

"Als (voormalig) wethouder heb ik graag met Ann Meijer
samengewerkt. Samen op zoek naar een wijkgerichte aanpak van
zorg en welzijn. Gebruik makend van de kracht van mensen.
Ann is niet alleen een creatief denker. Maar ook iemand die dat
weet om te zetten in resultaten. Een gouden combinatie."
Otwin van Dijk,
Burgemeester Oude IJsselstreek
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CURRICULUM VITAE

DRS. ANN C. M. MEIJER

Personalia
Adres: Dorpsstraat 1E, 3981 EA Bunnik
Tel 06 – 511 011 89
E: annmeijer@kpnplanet.nl W: www.annmeijer.nl
Samenwonend en moeder van 2 dochters van 31 jaar
Geboren 18 juli 1959 te Raalte

Werkervaring
2006 – heden

Eigen onderneming op gebied van wonen – welzijn – zorg

Ruim 40 samenwerkingsprojecten en programma's i.o.v. gemeenten,
woningcorporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties of combinaties
daarvan
2004 – 2005

Senior adviseur bij PricewaterhouseCoopers

2003 – 2004

Senior adviseur Usus, adviesbureau wonen-welzijn-zorg

2002 - 2003

Eigen onderneming op gebied van wonen – welzijn - zorg

2001 - 2002

Senior adviseur bij adviesbureau Stade

1998 – 2001

Programmacoördinator gemeente Zwolle, afd. stadsontwikkeling

1986 – 1998

Van beleidsmedewerker tot manager afdeling communicatie Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland

1984 – 1986

Stafmedewerker voorlichting Universiteit Utrecht

Opleiding
2013

Collegereeks Van verzorgingsstaat naar participatiestad VU

2010

Moderator

2008

Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk olv E Tonkens

2006 - 2007

Postdoctorale Opleiding alliantiemanagement SIOO

1986 - 1998

Opleidingen management, projectmatig werken, PR (NGPR-A)

1977 – 1984

Studie Geschiedenis Universiteit Utrecht

1971 – 1977

VWO – Geert Groote College - Deventer

Nevenactiviteiten
2012 - 2016

Bestuurslid Rode Kruis afdeling Utrecht

2014 – heden

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Bunnik

2015 – heden

Voorzitter Stichting Welzijn Vianen

Meer informatie: www.annmeijer.nl
Projecten in sociaal domein-wonen-welzijn-zorg-maatschappelijk vastgoed in onderstaande
lijst
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PROJECTEN EN PROGRAMMA'S
2019 -

Regionaal programmamanager Thuis in de Wijk voor regio Meierij en Bommelerwaard.

heden

Lokale invulling geven aan samenwerking met het oog op zelfstandig wonen van mensen
met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA).

2018-

Projectleider pilot Thuis in Zuidoost, voor doorbraken in complexe situaties bij mensen met

heden

psychische kwetsbaarheden; met bekostiging van ZonMw

2018-2019

Publicatie Op weg naar een beschermd thuis – Handreiking Kantelingsproces beschermd

wonen in opdracht van Movisie.
2018 -

Als expert in Vliegende Brigade van ZonMw subsidieaanvragen ondersteund voor

heden

gemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein

2017-2018

Co-redacteur eindrapportage koplopersexperiment Weer Thuis in de Wijk in opdracht van
Platform 31; interviews en analyse bij zes van de dertien deelnemende gemeenten over
transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

2016-2018

projectleider transformatie beschermd wonen regio De Meierij met evaluatie mmv Eric
Dannenberg, ontwikkeling programma Thuis in de Wijk in netwerk met woningcorporaties
en zorgaanbieders, opzet regionaal huisvestingsnetwerk (gemeenten, zorgaanbieders,
woningcorporaties) met housing first, 24/7 bereikbaarheid, urgentieregeling huisvesting,
voorziening langdurig verblijf, ontwikkeling Woudlopershandboek voor Kanteling
beschermd wonen, opzet en subsidieaanvraag ZonMw pilot doorbraken in Zuidoost,
regionale bijeenkomsten rondom 5 Vuistregels voor ondersteuning mensen met psychische
kwetsbaarheden.

2016-2017

Tijdelijk waarnemend dossierhouder wonen en zorg voor gemeente 's Hertogenbosch

2016-2017

Projectleiding medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen in samenwerking tussen apotheekhuisarts-wijkverpleegkundige

2015- 2016

Procesbegeleiding Basisdagbesteding Wmo Nijmegen iov welzijnsorganisatie: coördinatie
offerte en uitvoering van alliantie van acht samenwerkende aanbieders; formulering
positionpaper dagbesteding voor regionaal netwerk welzijnsorganisaties; verkenning
mogelijkheden netwerk ontmoeting in Nijmegen

2015

Projectplan ZWIP voor 100 netwerk, doorontwikkeling digitaal communicatie platform met
oudere cliënt in de regie

2015

Gespreksbegeleider Zorg Verandert; gespreksgroepen met gebruikers van Wmo

2012-2015

Procesmanagement MFA Binnenbos iov gemeente Zeist voor gemeente, zorgorganisatie,
gezondheidscentrum, muziekschool en horeca

2013-2014

Programmamanagement Langer zelfstandig Thuis iov gemeente Oldebroek: versterking
samenwerking wonen-welzijn-zorg met onder meer sociaal team

2014

Projectleiding Proeftuin ZZP 4: Ontwikkelen projectplan voor innovatief zorg- en
dienstverleningsarrangement met cliënten in de regie; Hengelo

2013-2014

Projectleiding verhuizing van verzorgingshuis naar modern woonzorgcomplex; leiding
bewonersavonden; Gaanderen

2011-2013

Programmamanagement Sociaal Zeist Oost / Kerckebosch
Sturen van sociaal programma in herstructureringswijk, projectleiding op strategische
dossiers van sociaal wijkteam, klussendienst en ontmoetingscentrum (MFA) in de wijk.

2009-2012

Projectleiding Zorgtrajectbegeleiding Regionaal netwerk Dementie Nijmegen iov alliantie van
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drie zorg- en welzijnsaanbieders. Coördinatie offerte zorgtrajectbegeleiding bij
zorgkantoor.
2011-2012,

Projectleiding visievorming ouderenhuisvesting Genemuiden i.o.v. woningcorporatie en

2014,

zorgorganisatie ism brede vertegenwoordiging van bewoners en cliënten.

2017, 2018
2010-2012

Procesbegeleiding samenwerking ouderenzorg en woningcorporaties; Doetinchem, Vorden

2010-2011

Ondersteuning ouderenraad Doetinchem bij zelforganisatie seniorenontmoetingspunt:
huisvesting, samenwerking met andere gebruikers, organisatie en exploitatie

2010

Projectleiding (on)gedeelde zorg gemeente Doetinchem; Ontschotte intake, toeleiding en
levering van dienstverlening op gebied van wonen-welzijn-zorg in pilotwijk

2010-2011

Coördinatie kwaliteitsverbetering vrijwillige Hulp bij Administratie ikv schuldhulpverlening
voor Rode Kruis Utrecht en Den Haag

2001-2010

Programmamanager/projectleider Woonservicegebieden; verbinden wonen-welzijn-zorg om
zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen voor mensen met kwetsbaarheden mogelijk te
maken: Hoogeveen, Kampen, Vorden, Apeldoorn, Zutphen, Oldebroek, Utrecht, Doetinchem,
Nieuwegein

2008-2009

Productie film en tekst Het boekje van Ellen over samenwerkingsprocessen in het veld van
wonen, welzijn, zorg i.o.v. Kenniscentrum Wonen en Zorg

2007-2008

Projectleiding multifunctionele ruimte met maatschappelijke doeleinden in
woonzorgcomplex in Tilburg Noord met bewonersparticipatie

2007-2008

Visieworkshops voor zorgorganisaties; Alphen a/d/ Rijn, Achterhoek

2007-2009

Communicatie- en participatieplan (met identiteitsontwikkeling) voor een nieuwbouwwijk
met woningen voor mensen met een verstandelijke beperking; Heerhugowaard

2006-2008

Procesbegeleiding RvT samenwerking woningcorporatie en zorgorganisatie; Apeldoorn

2006

Ontwikkeling concept kleinschalig wonen voor senioren

2003-2004

Strategie/visie/actieplan samenwerking thuiszorgorganisatie met woningcorporatie

2001-2002

Realisatie zorgarrangementen in de samenleving voor zestien mensen met ernstige
verstandelijke beperkingen; Assen

Bijlage: Ussing, een stap verder dan inclusie
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Als de gemeente gaat voor echte transformatie
Echt recht doen aan de mensen in beschermd wonen, specialistische dagbesteding, gezinnen
die gebruik maken van jeugdhulp, mensen zonder betaald werk; het is een dagelijkse taaie
strijd tegen verkokerde systemen, onbeheersbare kosten en Nimby-weerstand. Buurten en
wijken leefbaar houden, werken aan een inclusieve samenleving, inwoners de kans bieden
echt te participeren; als gemeente kun je dat nooit alleen. Nieuwe verbindingen met burgers,
ervaringsdeskundigen, professionals uit wonen, zorg en welzijn zijn noodzakelijk om met
elkaar nieuwe netwerken te bouwen. Die als vangnet werken voor mensen die het (nét) niet
alleen redden.
Beleid ontwikkelt zich idealiter uit gebleken werkzame bestanddelen van concrete
praktijksituaties, door al doende te leren. En daarbij iedereen meenemen: cliënten, huurders,
inwoners, wijkwerkers, beleidsmensen, inkoopmanagers en bestuurders. Het is belangrijk
dat beleid zich baseert op gedeelde waarden over een samenleving waar je jezelf kunt zijn
en erbij hoort; dat is USSING.

Ussing, de overtreffende trap van inclusie

OTHERING

USSING

In de afgelopen decennia zijn we van uitsluiting, via separatie en integratie gegroeid naar het
ideaalbeeld van de inclusieve samenleving. De groene bolletjes, WIJ, zorgen met de beste wil
van de wereld voor HEN, de rode bolletjes, de doelgroep. De andere voor wie WIJ willen
zorgen, die WIJ willen ondersteunen en begeleiden. In de literatuur noemen we dit 'othering'.
Het is belangrijk dat we een stap verder zetten. Ieder groen bolletje is immers voor een deel
ook een rood bolletje. Het gaat over mijn moeder met dementie, mijn neef met schizofrenie,
mijn broer die niet kan aarden in een werkomgeving, mijzelf als ik morgen in een diepe
psychose glijd; een lot dat iedereen kan treffen. Wie heeft er niet familie met een beperking?
Het gaat niet om anderen, het gaat om jezelf.
Wanneer we dat goed laten doordringen, dan vinden we oplossingen die echt bij mensen
passen en waar we blij van worden.
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