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Vertrouwenspersoon voor cliënten  
(20210625 Versie 001) 

 

Bij Stichting Mensen Met Mogelijkheden vinden we het belangrijk dat we open met elkaar kunnen 

praten en het kunnen hebben over dingen die je bezig houden of dwars zitten. Dat kan met je 

begeleider, maar ook met een coördinator of de directie. We maken daar ruimte en tijd voor. Dat 

hoeven geen ‘ernstige zaken’ te zijn. Ook iets kleins is het bespreken waard. Zo voorkom je dat het 

eindigt als iets ‘groots’. We zijn allemaal mensen en niets is ons vreemd wat dat betreft. Samen 

kunnen we kijken wat er nodig is.  

 

Voor cliënten van Stichting Mensen Met Mogelijkheden is er ook een vertrouwenspersoon. De 

vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke en onpartijdige positie. Soms kan het nodig zijn om 

een beroep te doen op de vertrouwenspersoon als je bijvoorbeeld al met je begeleider hebt 

gesproken en je er toch nog niet uit bent voor jezelf.  

 

Wat doet een vertrouwenspersoon? 

• Een luisterend oor bieden 

• Vanuit jouw belang meedenken met je 

• Je ondersteunen bij een moeilijk gesprek met iemand binnen de organisatie 

• Bemiddelen, advies geven, ondersteunen of doorverwijzen 

• Je ondersteunen bij het nemen van een besluit 

Jij houdt zelf de regie. Een afspraak met de vertrouwenspersoon is gratis.  

 

Wie? 

De vertrouwenspersoon voor Stichting Mensen Met Mogelijkheden is Jos Mevis. Jos werkt niet bij de 

Stichting. Jos heeft ruime ervaring binnen het welzijnswerk en de zorgsector.  

 

Nadat hij diverse jaren als maatschappelijk werker én als teamleider heeft gewerkt startte hij in 2005 

met een eigen bureau van waaruit hij als trainer, coach en supervisor actief was binnen een groot 

aantal bedrijven en organisaties. Hij toont oprechte aandacht en werkt vanuit vertrouwen. Met zijn 

enthousiasme, optimisme en grote betrokkenheid in het welzijn van mensen én organisaties is hij in 

staat om in veel gevallen een bemiddelende rol te vervullen en (sluimerende) conflicten. Zorgvuldig 

communiceren, elkaar respecteren en altijd proberen te begrijpen alvorens te oordelen vormen de 

basis van zijn werkwijze.  

 

Je kunt hem altijd bellen voor een advies óf om even met jou mee te denken. Jos is te bereiken op: 

06 81 90 74 89 of josmevis@queresta.nl 
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