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PERSOONLĲKE GEGEVENS

Margriet Hĳweege

Kamperweg 8, 7213 AS Gorssel

zĳwegen@zĳwegen.nl

www.zĳwegen.nl

+31(0) 653933631

2 april 1958, Apeldoorn

academisch

OVER MĲ

Initiatiefnemer van Zĳwegen BV, is
succesvol trainer en adviseur.
Als Neerlandica, theologe,
toezichthouder en organisator, is zĳ
bedenker, ontwerper en uitvoerder op het
gebied van leren en ontwikkelen. Zowel
in trainingen als e-learning, workshops
en manifestaties als ook (grootschalige)
cultuurtrajecten, daagt zĳ mensen uit en
inspireert hen het beste uit zichzelf te
halen. Samen met hen bedenkt zĳ
strategieën en werkt ze ideeën uit om te
verrassen en te informeren. Zo zoekt ze
naar werkwĳzen, die oplossingen bieden
voor vraagstukken op een manier die out
of the box is, motiveert en ongekende
mogelĳkheden van mensen benut.

Margriet
Hĳweege
Eigenaar Zĳwegen

Veel organisaties en bedrĳven zĳn er inmiddels van
overtuigd dat ze samen met hun mensen moeten komen tot
resultaat. Uit vele onderzoeken blĳkt, dat om tot gewenst
effect en participatie van medewerkers te komen, gericht
aandacht besteed moet worden aan realisatie van eigen
keuzes en verantwoordelĳkheden. Daartoe zullen
hardnekkig ingesleten routines en overtuigingen bevraagd
moeten worden. Wĳ begrĳpen de taal en het gedrag van
veel mensen en kunnen dit omzetten naar nieuwe
manieren van communiceren en acteren. Wĳ ontwikkelen
manieren van denken en werken, die passen bĳ de klant en
medewerkers. Onze manier van werken en trainen is
aantrekkelĳk en boeiend, uitdagend en to the point, steeds
weer in staat tot realiseren van gewenst resultaat.

WAT MAAKT ZĲWEGEN UNIEK?

PROJECTEN

OVER! 2015 – heden
Vanuit Zĳwegen het initiatief genomen om via OVER! Een
netwerk te organiseren voor 45+ vrouwen met Ambitie. Wĳ
verrichten 0-metingen over Overgang en werkvermogen, als
start voor een op maat programma. Hierbĳ aandacht en
kennisoverdracht overgang; werk en ambitie in deze
leeftĳdsfase, voorlichting bedrĳfsleven en aandacht voor vitale
zorgorganisaties. Wetenschappelĳk onderzoek hoort tot een van
de kernactiviteiten van OVER!

(Klanten: UWV, Vivent, Archipel, IND, Cosis, enkele Ministeries)

Jumbo, Veghel 2014 – 2016
Ingehuurd door Jumbo als TRAINER/COACH, om in kader van
overgang van C1000 naar Jumbo, medewerkers gedegen kennis
op te laten doen en gedrag te ontwikkelen dat past in het kader
van de 7 zekerheden van Jumbo. Zo het Jumbo DNA zich
eigenmakend.

‘s Heerenloo Midden Nederland, Ede 2013
Het professionaliseren van zelfstandig woon-units.

BAM, Bunnik 2012
Het adviseren over het opleiding en trainingsbeleid voor de
gehele organisatie.



CU
RR

IC
UL

UM
VI
TA

E

HUIDIGE NEVENACTIVITEITEN

2015 – heden
Vice voorzitter Raad van Toezicht van
SWZ Son
.

2013 - heden
Secretaris van Stichting Beheer
Dorpskerk Wilp, gemeente Voorst

2006 – 2014
Lid van de Raad van Toezicht van Gelre
Ziekenhuizen, Apeldoorn/ Zutphen

Sensire, Oost Gelderland 2012
Zelfverantwoordelĳke teams ontwikkelen.

Zorgspectrum, Nieuwegein 2010 – 2013
Het ontwikkelen van werk- en leerbĳeenkomsten,

Wegener Nieuwsdruk Zuid, Best 2010 – 2012
Cultuurverandering traject naar een proces
gestuurde organisatie als begeleiding van nieuwe
grootschalige investeringen in de productietechniek.
I
B&C, Nunspeet 2009 – 2010
Het ontwikkelen van pro-activiteit, effectief denken,
keuzes maken en handelen op basis van waarden
en principes in alle geledingen van de organisatie.

WERKERVARING VOOR ZĲWEGEN

Hogeschool Windesheim 1993 – 1996
Docent Faculteit Journalistiek

Landelĳk Hervormde Jeugdraad 1986 – 1993
Consultant voor provincie Gelderland op het gebied
van kerkelĳk jeugdwerk en een
organisatieverandering voor de plaatselĳke
gemeenten

Docent MEAO Oosterbeek 1985 – 1986

Docent HAVO/VWO Haaksbergen 1983 – 1985

VRĲE TĲD

Muziek
Wandelen
Zeezeilen

OPLEIDING

1979 – 1985
Vrĳe Universiteit Amsterdam,
Nederlands en Theologie

1986 – 1987
Open universiteit , Bedrĳfskunde

PERSOONLĲKE ONTWIKKELING

2020 Community of practice Nieuw Toezicht
Een rĳnlandse Raad van Toezicht op strategische
wĳze in te zetten t.b.v. de organisatie en goede zorg

2016 NVTZ Leergang Voorzitter Raad van
Toezicht
De Raad van Toezicht op strategische wĳze in te
zetten t.b.v. de organisatie en goede zorg.

2014 - 2015 Neurofilosofie
Vanuit zoveel mogelĳke wetenschappelĳke
disciplines mensbeelden toelichten en zoeken naar
toekomstige mogelĳkheden om mens en realiteit
(mens en arbeid) verder met elkaar te verbinden.

2011 – 2012 Leyden Academy on Vitality and
Ageing
Executive opleiding

2008 – 2009 Bert Hellinger
Trainingen Bedrĳfs- en Familieconstellaties.

2008 Stephen Covey
Training “De zeven eigenschappen van effectief
leiderschap” en “Prioriteiten”.


