Door kwaliteit inzichtelijk te maken, kan de schuldhulpverlening
naar een hoger niveau worden getild. De audit is hiervoor een
sterk instrument en dit is dan ook de voornaamste reden dat ik
ervoor heb gekozen om als onafhankelijk auditor bij NVVK-leden
aan het werk te gaan.
Wie ben ik?
Mijn naam is Annika Meekel, geboren in 1980 en kom uit
Haarlem. Sinds 2004 ben ik werkzaam binnen de
schuldhulpverlening. Na te zijn begonnen als schuldhulpverlener,
ben ik lange tijd manager geweest bij Sociaal.nl Schuldsanering
van de afdelingen Schuldhulpverlening, Budgetbeheer en
Beschermingsbewind. Naast het aansturen van de teams, was ik
onder andere verantwoordelijk voor de resultaten, het
aanspreekpunt voor opdrachtgevers en het werven van nieuwe
opdrachten. Ik heb veel ervaring met het verbeteren en
inzichtelijk maken van de werkprocessen, bepalen van beleid en ik heb een uitstekende kennis binnen
het vakgebied. Door altijd een (kleine) caseload te blijven draaien, ben ik de praktijk nooit uit het oog
verloren. Vanuit mijn persoonlijke interesse en affiniteit met de NVVK, ben ik jarenlang betrokken
geweest bij de vereniging door onder andere mijn deelname in de commissie Stabilisatie en mijn rol als
secretaris van Kring West.
In april 2015 ben ik gestart met mijn bedrijf Meekel Kwaliteit en Advies (www.Meekel-KA.nl). Met mijn
bedrijf werk ik aan kwaliteitsbevordering binnen de sociale dienstverlening, waarbij de focus ligt op
schuldhulpverlening. Als auditor geef ik hier concreet invulling aan door niet alleen te toetsen aan de
richtlijnen, maar ook de vertaalslag te maken naar de praktijk en mee te denken met de organisatie en
haar medewerkers. Met een positieve insteek draag ik mijn kennis en gedrevenheid graag over op de
uitvoerders. Iedereen heeft immers hetzelfde doel voor ogen: het bieden van hoogwaardige kwaliteit.
U kunt mij bereiken per e-mail: A.Meekel@Meekel-KA.nl of telefoon: 06-81829228. Ik kom graag een
keer langs om persoonlijk kennis te maken!
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