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Wietske A.M. Dekkers
www.dekkerstrainingenadvies.nl / www.cedertrainingen.nl

WERKERVARING
Augustus 2000 tot heden
Werkzaam vanuit Dekkers training & advies waaronder bureau Ceder trainingen
Activiteiten richten zich op:
• Beleidsontwikkeling voor gemeentelijke overheid en organisaties in zorg en welzijn op diverse terreinen
gericht op de WMO en participatie wet.
• Interim-management/programma management in de sector zorg en welzijn en gemeentelijke afdelingen
• Projectbegeleiding en/of procesbegeleiding in de sector zorg en welzijn en bij gemeenten op gebied van
WMO
• Coaching on the job van individuele medewerkers en teams in het kader van persoonlijke ontwikkeling en
ondersteuning bij uitvoering van (nieuwe) werkzaamheden/taken
• Ontwikkelen en uitvoeren van (in company) trainingstrajecten in zorg en welzijn (www.cedertrainingen.nl)
Voorbeelden van projecten:
-

(lopende opdracht) Trainer van Stichting Geynwijs, gemeente Nieuwegein. Bij Stichting Geynwijs zijn
de drie sociale wijkteams ondergebracht die de integrale vraagverheldering verzorgen van inwoners
die een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning vanuit de WMO 2015 en de jeugdwet. Taak
als trainer, het opleider en trainer on the job van de 22 sociale professionals zodat zij vanuit een
gekantelde manier van werken goede plannen kunnen maken samen met de inwoner en diens directe
sociale netwerk. Als trainer onderdeel van het ontwikkelteam die de werkwijze van Geynwijs verder
doorontwikkeld.

-

(lopende opdracht) Procesbegeleider/trainer bij MEE Drechtsteden. Voor diverse gemeenten in het
werkgebied van MEE Drechsteden actief met persona ontwikkelen gericht op mantelzorg. Via het
ontwikkelen van persona’s mantelzorg krijgen mantelzorgers daadwerkelijk een gezicht en krijgt hun
leven als mantelzorger handen en voeten. Op basis hiervan wordt de ondersteuningsbehoefte van
mantelzorgers in kaart gebracht en wordt dit vertaald naar praktische beleid en uitvoeringsplannen.
Taak binnen deze opdracht, uitvoeren van de persona ontwikkeling en schrijven van adviezen.

-

(lopende opdracht) Doorontwikkeling steunpunten mantelzorg bij MEE Drechsteden. Door de
transities komt er een steeds groter beroep om mantelzorgondersteuning. Dit vraagt van steunpunten
mantelzorg een herbezinning op hun rol, taak en werkzaamheden. De steunpunten staan voor de
uitdaging zich door te ontwikkelen van steunpunt naar expertise centrum. Dit vraagt een andere
werkwijze en andere inzet van de kennis en ervaring van de consulenten. Ook vraagt het nieuwe
vaardigheden zoals b.v. het neerzetten van de adviesrol van de consulent. Taak bij deze
doorontwikkeling, procesbegeleiding en training van de consulenten. In gezamenlijkheid wordt een
nieuw Business plan uitgewerkt en een implementatieplan opgesteld.

-

(lopende opdracht) Ontwikkelen en uitvoeren van diverse trainingstrajecten Samenspel formele en
informele zorg voor Mezzo.

-

(lopende opdracht) Adviseur versterking WMO “ Aandacht voor Iedereen” in de provincie Utrecht.
Het programma “Aandacht voor Iedereen” maakt het mogelijk dat op lokaal en regionaal niveau
ondersteuning plaatsvindt van WMO raden en organisaties voor lokale en regionale
belangenbehartiging van burgers met een beperking. Taak binnen het programma: het toerusten van
Wmo-raden, regionale en lokale belangenbehartigers en cliëntenraden, zodat zij tijdens en na de
transitieperiode van AWBZ naar WMO de belangen en behoeften van cliënten van extramurale
begeleiding en kortdurend verblijf op adequate wijze kunnen behartigen. En zodat zij een goede
adviseur van de gemeente en gesprekspartner van zorg- en welzijnsaanbieders kunnen zijn.

-

(periode 01-06-2013- 01-03-2014) interm beleidsadviseur Stichting Philadelphia zorg. Zorginhoudelijk
betrokken bij ontwikkeling “Mijn Netwerk”, het nieuwe ondersteuningsconcept van Philadelphia voor
ambulante begeleiding en werk en dagbesteding. Betrokken bij de doorontwikkeling van
leer/werktrajecten en de productinnovatie op het gebied van digicontact, arbeidstoeleiding en
ontmoetingsplekken. Daarnaast verantwoordelijk voor invoering van hernieuwde visie en zorg en
dienstverleningsproces binnen cluster zorg en wonen en cluster Werk en begeleiding

-

(periode 01-11-2011 tot 01-07-2012) interim locatiemanager bij Philadelphia Ijsselmond.
Verantwoordelijk voor de aansturing van het team begeleiding en huishouding van de locatie de Korte
Rille in Kampen. Woonlocatie voor 18 kinderen/jongeren tot 23 jaar met een meervoudige beperking.
Aandachtspunten (naast de dagelijkse aansturing) binnen deze opdracht: herstellen van de
samenwerking met de participatieraad, het herstellen en weer opbouwen van het vertrouwen van de
medewerkers in de organisatie, het verder implementeren van het primaire proces en het ontwikkelen
van een visie op de plaatst van de Korte Rille binnen de keten kind, jeugd en gezin. Het maken van de
verbinding naar relevante ketenpartners als dagcentrum en scholen voor speciaal onderwijs.

-

(periode 28-02-2011 t/m 29-011-2011) interim locatiemanager bij Philadelphia Ijsselmond.
Verantwoordelijk voor de aansturing van het team begeleiding en huishouding van de locatie de
Schotbalk in Urk. Woonlocatie voor 18 mensen met een meervoudige beperking. Aandachtspunten
(naast de dagelijkse aansturing) binnen deze opdracht: implementatie van de recent ontwikkelde visie
op relatie, intimiteit en seksualiteit, optimaliseren primaire proces en zorgdragen voor het halen van
de financiële taakstelling.

-

(periode 01-09-2011 t/m 01-03-2012) Projectadvisering voor het project Samen in Amsterdam van het
Rode Kruis te Amsterdam. Taken de werkwijze van het bestaande project Samen in Amsterdam nader
omschrijven en methodisch onderbouwen. Het ontwikkelen van een meetinstrument om de effecten
van de dienstverlening in kaart te brengen.

-

(periode 15-10-2010 tot 15 -12- 2010). Senior beleidsmedewerkers WMO a.i gemeente Heemskerk.
Taken het behandelen van een aantal subsidiedossiers wat betreft het opstellen van beschikkingen en
het afhandelen van subsidie- verantwoordingen. Afstemmen van WMO beleidskader met organisaties
in zorg en welzijn met als resultaat prestatiecontracten. Het organiseren en inhoudelijk uitwerken van
een rondetafelconferentie over ouderengezondheidszorg. Bij deze conferentie waren zowel de
organisaties in zorg en welzijn als de wmo raad en de lokale belangenbehartigers aanwezig.

-

(periode 01-09-2010 tot 15-12-2010) Projectleider/trainer van het project herijken van
vrijwilligersprojecten in opdracht van De boei, Brede welzijnsorganisatie in Bunschoten. In dit project
worden drie vrijwilligersprojecten samen met de vrijwilligers onder de loep genomen,
verbetertrajecten uitgezet en de ingrediënten verzameld om subsidieaanvragen in de toekomst mee
te onderbouwen.

-

(periode 01-01-2010-25-06-2010) interim manager afdeling thuiszorg van een middelgrote zorggroep.
Verantwoordelijk voor de aansturing van het team huishoudelijke zorg, het team
verzorging/verpleging, personenalarmering en dagverzorging. Daarnaast verantwoordelijk voor de
implementatie van de gunning van de aanbesteding waaronder het invoeren van de zorgleefplannen
in de huishoudelijke zorg en het opleiden van persoonlijk begeleiders in de huishoudelijke zorg.
Daarnaast verantwoordelijk voor het zorgdragen voor het kostendekkend werken van de afdeling
thuiszorg en het doorvoeren van veranderingen die hiertoe bijgedragen hebben.

-

(periode 01-01-2009 tot 31-12-2009) senior beleidsadviseur WMO bij een middelgrote gemeente in
Overijssel. Aandachtsgebieden Huiselijk geweld, maatschappelijke opvang, OGGZ, lokaal
gezondheidsbeleid, mantelzorg, ouderenbeleid, maatschappelijke stage. Taken o.a.: ontwikkelen
uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning en vertaling naar basis functies lokale
mantelzorgondersteuning, Opzetten OGGZ overleg en borgen binnen de deelnemende organisaties.
Herijken van het ouderenbeleid, uitvoeren opdrachtgeverschap richting externe organisaties waarmee
subsidierelatie bestaat. Algemene werkzaamheden zoals meewerken aan het concreet uitwerken van
de regierol en opdrachtgeverschap van de gemeente in het kader van de WMO richting organisaties in

zorg en welzijn. Aanzet gemaakt voor het beleidskader overgang ondersteunende begeleiding naar de
WMO. Meegewerkt aan versterking WMO raad en lokale belangenbehartigers.
Juni 1995-januari 2000
Opleidingsadviseur bij de afdeling opleiding en training van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
/NIZW. Belangrijkste taken:
• adviseren over en het ontwikkelen van opleidingsplannen en leertrajecten ten behoeve van de
implementatie van projecten van het NIZW
• het uitvoeren van externe opdrachten rond de “inhoudelijke thema’s ” van het NIZW in de sector zorg en
welzijn
• Het ondersteunen van organisaties in zorg en welzijn bij het ontwikkelen van opleidingsbeleid
• het implementeren van projectresultaten van het NIZW in het MBO, HBO en universitair onderwijs
Juni 1991-april 1995
Zorgmanager bij de Stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
OPLEIDING/SCHOLING
2012/2013
Doorlopend studietraject vanuit programma Aandacht voor iedereen gericht op de ontwikkelingen in de
langdurige zorg en de transities AWBZ naar WMO
2008/2009
Jaaropleiding tot coach bij de opleiding voor Psychodynamica. Diploma behaald in juni 2009
2005-2007
Diverse studiedagen en workshops gericht op de invoering van de WMO.
2004-2000
Diverse studiedagen /workshops georganiseerd door de beroepsvereniging voor HRD professionals in
ontwikkelen en opleiden. In deze periode deeluitgemaakt van diverse werkgroepen die om de 6 weken met
elkaar thema’s op het vakgebied van opleiden en leren uitwisselen.
2001
verkorte leergang filosofie en management
1995-2000
In kader van werk diverse bijscholings- en studiedagen gevolgd op het gebied van opleiden en leren en het
doorvoeren van veranderingen in organisaties
1994-1995
Leergang opleidingskunde aan de Universiteit van Utrecht bestaande uit de modulen:
- opleiden en bedrijven
- opleidingsbeleid, management en planning
- opleidingsbehoeften en beroepen en functie-analyse
- constructie van onderwijspakketten
- opleidingsdidactiek: didactische vaardigheden voor het opleiden in bedrijven
1991- 1995
Doctoraal Studie Sociologie , specialisatie Verzorging en beleid /Organisatie en beleid(deeltijd) aan de
Universiteit van Amsterdam. Vakgroep sociologie, faculteit der politieke en sociaal-culturele wetenschappen.
1987-1991
HBO-opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen aan Hogeschool Diedenoort te Wageningen, richting
Voorlichting/Kleinhuishouding.

