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Datum: 01 juli 2020 Portefeuillehouder:  Klaar Koenraad  

Onderwerp: Bestaanszekerheid  

 

  

 
Manifest: ‘Geen Roosendaler meer in armoede’ 
 
 
Woensdagavond 1 juli ondertekenden de bestuurders van MEE West-Brabant, Werkplein Hart van West-Brabant en 
WijZijn Traverse Groep en gemeente Roosendaal het Armoedemanifest: ‘Geen Roosendaler meer in armoede’. Het 
manifest verbindt en nodigt alle organisaties in Roosendaal uit die actief willen bijdragen aan het terugdringen van 
armoede. Het manifest is een levend document. Wethouder Klaar Koenraad: “We willen graag nog meer 
organisaties in Roosendaal achter ons scharen, die met ons geloven en werken aan een Roosendaal zonder 
armoede.” 
 
 
“Armoede is van ons allemaal. En we kunnen dit ook alleen in gezamenlijkheid oplossen.” Zo begint het manifest. De 
partijen die het manifest hebben ondertekend onderkennen de kracht van samenwerking. Een samenwerking die 
beter kan en moet om meer te bereiken. De partijen geloven in een beweging die is gebaseerd op onderling 
vertrouwen, waarbij de inwoner altijd centraal staat.  
 
Voor die samenwerking is een achttal principes leidend. Zo wordt er geloofd in de kracht van mensen en van reeds 
bestaande krachten in stad, wijk, buurt en straat. Ondersteuning wordt afgestemd op wat de inwoner nodigt heeft. 
Oplossingen zijn eenvoudig en de communicatie erover is voor iedereen te begrijpen. Bij systeem- en procesgrenzen 
wordt er gekeken naar creatieve oplossingen, buiten de begaande paden.  
 
Vernieuwde duurzame aanpak armoede 
De ondertekening van het manifest was het sluitstuk van de grote themabijeenkomst over Bestaanszekerheid op 
woensdag 1 juli. Eerder dit jaar maakte wethouder Klaar Koenraad de vernieuwde duurzame aanpak van de 
armoedeproblematiek in Roosendaal bekend. Aan de hand van zes themalijnen wordt ingezet op het hervinden van 
het zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie bij inwoners in armoede. Deze bijeenkomst was daar een eerste bewijs 
van. Organisaties in Roosendaal die zich willen verbinden aan de onderliggende waarde: armoede is een 
verantwoordelijkheid van iedereen en gaat ons allemaal aan. In het najaar zal een tweede grote bijeenkomst 
plaatsvinden, met focus op de themalijnen ‘Data, data, data: armoedemonitor Roosendaal’ en ‘Jeugd 
armoedeagenda’.   
 
 
Als er in Roosendaal organisaties zijn die zich ook willen committeren aan het Armoedemanifest, kunnen zij contact 
opnemen met Lieke Verstraaten via l.verstraaten@roosendaal.nl of kwartiermaker Jan Ducaat, via 
j.ducaat@roosendaal.nl.  
 
 
 
 

Noot voor de redactie:  
 
 

In de bijlage vindt u het Armoedemanifest.  
Ook verwijzen we u naar de themakrant in de bijlage waarin de zes themalijnen nog eens helder 
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omschreven worden.  
De stadsdichteres schreef ter gelegenheid van deze bijeenkomst een gedicht. Dit gedicht vindt u ook in de 
bijlage.  
 

 

 

Voor meer informatie: Wilma de Jong | Woordvoerder gemeente Roosendaal | Postbus 5000 | 4700 KA 

Roosendaal | 06 – 54 34 89 03 | w.de.jong@roosendaal.nl  

   

mailto:w.de.jong@roosendaal.nl
https://www.facebook.com/gemeente.roosendaal
https://twitter.com/gem_roosendaal


De pilot armoederegisseur leerde ons onder meer dat er in Roosendaal  

behoefte is aan een kwartiermaker, die de diverse activiteiten en projecten 

op het gebied van armoedebeleid en bestaanszekerheid bij elkaar brengt, 

verbindt en daarbinnen duidelijke themalijnen aanbrengt. We vonden deze 

kwartiermaker eind 2019 in de persoon van Jan Ducaat.

Deze themalijnen werden op 2 en 4 maart 

2020 voor het eerst gedeeld met de 

Roosendaalse gemeenteraad en de Sociale 

Advies Raad. In maart startte eveneens het 

project vroegsignalering schulden ‘Vroeg 

Eropaf, samen geldzorgen aanpakken’. We 

sloten een overeenkomst met Quiet en 

maakten bekend dat Roosendaal in 2020 

een Quiet Community wordt. 

Redelijk “vers van de pers” is het nieuws dat 

de pilot Jeugdontbijt van start is gegaan. 

Onze JOGG-regisseur (jongeren op 

gezond gewicht) Meike van Wezel zocht 

contact met de oprichter van de Stichting 

Nationaal Jeugd Ontbijt (SNJO), Jacques 

Hendrikx. De stichting heeft na het rond-

komen van de financiering contact opge-

nomen met lokale Jumbo-ondernemer 

Laureijsen, die de ontbijtjes gaat leveren. 

Ook de vrijwilligers van Roosendaal voor 

Elkaar zijn aangehaakt. Zij brengen het 

komende jaar zeven dagen in de week de 

gezonde ontbijtjes rond aan 50 kinderen 

en eventueel hun broertjes en zusjes. 

De positieve impact van dit initiatief is 

enorm.

Bestaanszekerheid 
in Roosendaal
juli 2020

Beste partners, bestuurders en leden 

van de gemeenteraad,

 

Ik ben trots dat we bestaanszekerheid 

in Roosendaal definitief op de kaart 

hebben gezet. Onder aanvoering 

van kwartiermaker Jan Ducaat is de 

afgelopen periode een stevige basis 

gelegd, waar we verder op kunnen 

bouwen. We hebben focus, weten 

waar we naartoe kunnen werken en 

we zijn daadwerkelijk gestart met een 

aantal prachtige projecten en initia- 

tieven. Graag maak ik een compli-

ment aan iedereen die deze stappen 

samen met ons heeft gezet. Want 

juist op dit thema hebben we elkaar 

nodig. Armoede is van ons allemaal!

 

In deze krant staan we uitgebreid 

stil bij de zes themalijnen bestaans-

zekerheid. We blikken terug op de 

afgelopen periode en vertellen waar 

we nu staan. Na het lezen van deze 

krant heeft u alles weer scherp op het 

netvlies. Wilt u samen met ons aan de 

slag, neem dan contact op met Lieke 

Verstraaten, adviseur sociaal domein, 

l.verstraaten@roosendaal.nl of met 

Jan Ducaat, kwartiermaker bestaans-

zekerheid, j.ducaat@roosendaal.nl

Klaar Koenraad, 

Wethouder Bestaanszekerheid

Terugblik

Voorwoord

Bekijk ook dit filmpje 

over het jeugdontbijt. 

https://www.zuidwesttv.nl/news/7841/116/Roosendaalse-kinderen-krijgen-voedzaam-ontbijt-van-gemeente


Voor Bestaanszekerheid zijn zes 

themalijnen bepaald. Deze sluiten 

aan bij de focus op eigenwaarde en 

zelfregie in het armoedebeleid. 

De zes themalijnen bestaanszekerheid
“We doen daarbij een beroep op de 

eigen kracht en verantwoordelijkheid, 

maar niet voordat we met zorg en onder- 

steuning hebben geïnvesteerd in het 

hervinden van het zelfvertrouwen, veer-

kracht en zelfregie. Empowerment is nu 

eenmaal een voorwaarde voor partici-

Jan Ducaat, 

kwartiermaker bestaanszekerheid 

“Armoede is van heel Roosendaal. Niet 

alleen van een wethouder, college of 

raad, maar echt van iedereen. Deze 

opvatting is het fundament van

bestaanszekerheid: privaat én publiek. 

Op de bestuurstafel is het onderwerp 

geland, het staat op de agenda. Als je 

kijkt naar waar we vandaan kwamen, 

dan zijn we echt een stap verder waar 

het gaat om focus en commitment!“

1

4

2

5

3

6

patie, en niet andersom. In Roosendaal 

verschuift daarom de focus van het 

armoedebeleid van ‘het verbeteren van 

voorzieningen” naar ‘het versterken van 

verbindingen en een duurzame aanpak 

van de armoedeproblematiek’. 

De themalijnen zijn:

Verankering van 
het gedachtengoed 
van BuddyLink

Kindgericht 
armoedebeleid 
formuleren in 
Roosendaal 

Het neerzetten 
van een Quiet 
Community 
Roosendaal

Zogenaamde 
vertrouwensexperi-
menten in het land 
volgen en bepalen 
of we deze in 
Roosendaal kunnen 
inzetten 

Professionalisering 
van schuldhulp-
verlening 

Het realiseren 
van een armoede- 
monitor voor 
Roosendaal



Zelfstandige stichting

De eerste stap is daartoe gezet: BuddyLink 

wordt met ingang van 1 januari 2021 - na 

de projectfase - een zelfstandige stichting 

en is coming to stay in Roosendaal. 

Om het gedachtengoed van BuddyLink te  

borgen, wordt er intensief samengewerkt 

met MEE West-Brabant en WijZijn Traverse, 

die uit hun eigen organisaties ambassa-

deurs hebben benoemd. 

Deze ambassadeurs gaan in onder andere 

Antwerpen kijken hoe daar het initiatief 

ArmenTeKort - waar BuddyLink op geba-

seerd is - zo succesvol is geworden. Daar 

zijn inmiddels 600 duo’s van kansbieders 

en kanszoekers, geweldig! Wel is het goed 

om gezegd te hebben dat Antwerpen 

“een maatje groter” is en dat ArmenTeKort 

er al langere tijd loopt. 

De buddywerking van Buddylink is comple-

mentair aan de professionele hulpverlening. 

Een buddy is geen hulpverlener, maar een 

metgezel die de stadsgenoot verbindt met 

de samenleving. Gelijkwaardigheid is het 

vertrekpunt. Doelstelling is om samen met de 

initiatiefnemers van BuddyLink en de samen- 

werkingspartners MEE West-Brabant en 

WijZijn Traverse te komen tot een verankering 

van het gedachtengoed van BuddyLink.

     Verankering van het 
gedachtengoed BuddyLink 
BuddyLink is in januari 2019 gestart. Het is gebaseerd op ArmenTekort (ATK) 

uit Vlaanderen. We hebben de overtuiging dat inwoners in kansarmoede niet 

alleen geholpen moeten worden vanuit gemeentelijke instellingen, maar dat 

de betrokkenheid vanuit en de verbinding met de Roosendaalse samenleving 

essentieel is om tot duurzame resultaten te komen. 

Roosendaal wordt een Quiet Community. Daarmee volgen we een landelijk initiatief 

dat inmiddels is uitgerold in 10 andere gemeenten. Quiet sluit uitstekend aan bij de 

beweging die de gemeente Roosendaal voorstaat: publiek-private samenwerking 

vanuit de overtuiging dat armoede een probleem is dat de hele samenleving aangaat. 

     Quiet Community Roosendaal 

Quiet zet zich in voor mensen in 

armoedesituaties in Nederland en richt 

zich op de volgende drie pijlers:

1  vertellen

2  verzachten 

3  versterken 

Roosendaal gaat samen met Quiet Neder-

land en het Roosendaalse netwerk, Quiet 

in Roosendaal neerzetten en ontwikkelen 

(vraag & aanbod) waardoor Quiet verankerd 

kan worden in de Roosendaalse samen- 

leving. De stichting Quiet Nederland is 

hierin ondersteunend. Denk aan de 

oprichting, statuten, profielen voor mede-

werkers en een technisch platform. 

Quiet Tilburg wint nationale vrijwilligers- 

prijs: ‘prachtinitiatief helpt mensen vooruit.’

Inmiddels biedt een zestigtal vrijwilligers 

- geschraagd door enkele professionals - 

ondersteuning aan 1500 Tilburgse huis-

Vanaf 1 juli 2020 wordt Roosen-

daal formeel een Quiet Community. 

Ook de financiën zijn geborgd. 

De bemensing willen we in sep-

tember/oktober geregeld hebben. 

Essentieel voor het slagen van 

Quiet is dat we de verbinding met 

het bedrijfsleven weten te maken.

houdens die onder de armoedegrens 

leven. ,,Dit is een enorme waardering 

voor al die mensen”, zegt voorzitter Stefan 

Jansen. ,,Het is niet zomaar een prijs: 179 

organisaties meldden zich aan, er werden 

er 12 genomineerd. Ik ben oprecht trots.” 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 

6000 euro en de mogelijkheid om een 

professionele promotievideo te maken

ter waarde van 

3000 euro.

 

Meer lezen? 

Kijk op de website van Quiet of lees 

het artikel uit het Brabants Dagblad 

van 16 april 2020.
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https://www.armentekort.be/
https://quiet.nl/
https://quiet.nl/quiet-community-tilburg-wint-nationale-vrijwilligersprijs/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/quiet-tilburg-wint-nationale-vrijwilligersprijs-prachtinitiatief-helpt-mensen-vooruit~a6f239a0/


Wijzijn Traverse heeft voor de komende vier jaar schuldhulpverlening in de 

portefeuille. Dit biedt de gelegenheid de schuldhulpverlening de komende 

jaren te professionaliseren. 

     Schuldhulpverlening 

Lokaal armoedebeleid blijft leidend

Doel is dat transparantie en duidelijkheid 

voor betrokkenen wordt bereikt en dat er 

wordt ingezet op integraliteit, preventie 

en vroegsignalering. We werken samen 

in De6-verband. Het gemeenschappelijk 

beleid is verwoord in de notitie “lntegraal 

armoede- en schuldenbeleid”. Deze 

notitie vormt geen belemmering voor het 

lokale beleid, ze is ondersteunend. 

Regionale samenwerking wordt aange-

gaan op punten waar dat meerwaarde 

biedt ten opzichte van een lokale aanpak. 

Voor Roosendaal geldt, dat het lokale 

armoedebeleid leidend blijft. 

Innovaties aanjagen en samenwerking 

optimaliseren

In samenwerking met Wijzijn Traverse en 

andere betrokkenen worden bewezen 

innovaties op het gebied van schuldhulp-

verlening aangejaagd en de samenwer-

king geoptimaliseerd. WijZijn Traverse 

heeft in dit kader onder andere contacten 

met “de moedige dialoog” en de 

“nationale schuldhulproute”.

Vroeg Eropaf, samen geldzorgen

aanpakken

In maart is het project vroegsignalering 

schulden ‘Vroeg eropaf’ gestart. De 

gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, 

Moerdijk, Halderberge, Rucphen en 

Zundert werken bij Vroeg Eropaf samen 

met de woningcorporaties Alwel, Thuis-

vester en Woonkwartier en met Brabant 

Water, CZ, coöperatie VGZ en Achmea 

Zilveren Kruis.

Problematische schulden voorkomen

Het werkt zo: wanneer een inwoner 

problemen heeft met het betalen van 

de maandelijkse rekeningen voor huur, 

energie, water en/of zorgverzekering, 

krijgen de gemeenten een signaal van 

een van de hierboven genoemde part-

ners. Vervolgens neemt een hulpverlener 

van de gemeente of een maatschappelijk 

werker contact op. In Roosendaal is dat 

een professional van WijZijn Traverse. De 

professional kijkt samen met de inwoner 

naar wat er nodig is om de betalings- 

problemen aan te pakken. Soms heeft 

iemand recht op subsidies of regelingen. 

Soms kan er in termijnen worden be-

taald. En soms is er andere hulp nodig.

 

 Bekijk ook dit filmpje, 

 gemaakt door ZuidWest TV.

3

minder regels en in de andere groep krijgen 

mensen meer begeleiding. In sommige 

groepen mogen deelnemers een extra deel 

van hun bijverdiensten houden en krijgen 

zij een bonus bij een baan. Ook is er een 

groep waarbij niets verandert. Belangrijk 

om te weten: niemand gaat er financieel op 

achteruit. 

De uitkomsten van het experiment zijn 

inmiddels bekend. Op basis hiervan overwe-

gen we of we (onderdelen van) deze werk-

wijze ook in Roosendaal toe gaan passen. 

 Bekijk op YouTube een kort  

 filmpje over het vertrouwens-

 experiment in Tilburg. 

De volgende vragen staan centraal: 

• Helpt het inwoners met een uitkering als  

 zij met minder regels geconfronteerd  

 worden?

• Helpt het als zij meer vrijheden krijgen?

• Helpt het als zij minder vanuit controle 

 en meer vanuit vertrouwen tegemoet  

 getreden worden?

Het experiment heeft 2 jaar geduurd. Onge-

veer 800 mensen hebben zich aangemeld.  

Zij zijn ingedeeld in 1 van de 4 groepen, met 

elk hun eigen aanpak. In de ene groep gelden 

     Vertrouwensexperiment Tilburg, Utrecht, 
Wageningen en Groningen 
De kern van dit vertrouwensexperiment in de genoemde vier steden is om 

te zoeken naar mogelijkheden die leiden tot een betere uitvoering van de 

Participatiewet.
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https://www.moedigedialoog.nl/
https://nederlandseschuldhulproute.nl/
https://www.zuidwesttv.nl/news/7490/116/Schulden-voorkomen-met-Vroeg-Eropaf-in-Roosendaal
https://momtilburg.nl/elk-eind-is-een-begin/
https://www.youtube.com/watch?v=qyQDJ8_dgPM&feature=youtu.be
https://momtilburg.nl/wp-content/uploads/2019/06/VEX-boek-2019.pdf


De kinderombudsman heeft effectief 

kindgericht armoedebeleid ontwikkeld: 

“Alle Kinderen Kansrijk”. Deze handreiking 

aan de gemeentes maakt het mogelijk op 

een eenvoudige manier kindgericht ar-

moedebeleid te implementeren. Aan deze 

themalijn -die tot dusver in de kinder-

schoenen staat in Roosendaal- wordt in 

het najaar van 2020 vanuit een gezamen-

lijke aanpak verder invulling gegeven. 

Inmiddels zijn er contacten gelegd met 

de ombudsvrouw, de voorzitter van de 

Stichting Nationaal Jeugdontbijt, Jeugd 

Cultuurfonds in Roosendaal en de Allian-

tie Kinderarmoede. Daarnaast wordt de 

preventieve aanpak met betrekking tot 

“jongeren en geldzaken” in 2020 geborgd. 

Dat gebeurt binnen de afspraken van 

het reguliere jongerenwerk met WijZijn 

Traverse. Op scholen wordt de verbinding 

gemaakt met het project MoneyWays van 

Diversion en het project Get a Grip van 

Humanitas. Op basis van de resultaten 

en effecten van deze projecten, wordt de 

preventie-aanpak voor jongeren dooront-

wikkeld vanaf 2021, en vertaald naar de 

subsidieregeling van 2021 en verder. 

De aandacht voor en de inzet op het 

armoedebeleid in de gemeente 

Roosendaal was de afgelopen jaren 

afhankelijk van wie er aan het roer 

stond. We kiezen er daarom nu voor 

om deze themalijn langdurig te 

verankeren. 

De monitor geeft een gedeeld en eendui-

dig beeld van onze doelgroepen, op basis 

waarvan beleid gemaakt, geëvalueerd 

en indien nodig bijgesteld kan worden. 

Ook geeft de monitor inzage in trends 

en ontwíkkelingen binnen de gemeente 

Roosendaal op het gebied van armoede. 

De monitor koppelt allerlei deelbestanden 

aan elkaar, ook van niet-gemeentelijke 

instanties. Zo krijgen en houden we inzicht 

in de omvang van de doelgroep voor 

armoedebeleid. 

     Armoedemonitor: data, data, data!  
In samenwerking met het Datalab 

van de gemeente Roosendaal en het 

externe bureau KWZI werken we aan 

een armoedemonitor. 

     Armoede onder kinderen 5
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https://www.dekinderombudsman.nl/
http://moneyways.nl/
https://www.humanitas.nl/programmas/get-a-grip/


Op 1 juli organiseerden we in Roosendaal 

voor het eerst sinds het begin van de 

Corona-crisis weer een bijeenkomst. 

Het was goed om elkaar op het belangrijke 

thema bestaanszekerheid weer te zien en 

te spreken. Op de mooie locatie Innovita- 

park bestond het programma uit een 

plenair gedeelte en verdiepingssessies per 

thema. In het plenaire deel stonden vier 

themalijnen in de schijnwerpers.  In het na-

jaar komen tijdens een vervolgbijeenkomst 

de twee andere themalijnen aan bod.

Themabijeenkomst 1 juli

1
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Schuldhulpverlening, voorkomen 

is beter dan genezen

“…..van overleven in financiële 

stress en diverse sociale proble-

matiek, naar schuldenvrij leven 

en duurzaam financieel en 

sociaal zelfredzaam”

Ad van Rijen, bestuurder 

Wij Zijn Traverse Groep 

Minder regels en meer vrijheid 

in de bijstand, werkt dat? 

“Vertrouwen doet iets goeds met 

mensen.”

Jos Mevis projectleider 

Vertrouwensexperiment Tilburg 

 

4
Naar een samenleving zonder 

armoede 

“Kansarmoede afschaffen kàn (en 

het is goedkoper)”

Theo Vaes 

bezieler ArmenTeKort, 

ambassadeur BuddyLink 

Armoede verzachten en 

mensen versterken 

“Armoede is alleen duurzaam te 

verlichten door radicaal te breken 

met de huidige systemen en iets 

nieuws te bouwen op basis van 

vertrouwen. De kans en noodzaak 

zijn er. Het is nu of nooit.” 

Ralf Embrechts 

Oprichter en ambassadeur Quiet 

Wethouder Klaar Koenraad:

“Armoede is een serieus probleem in Roosendaal. 

Ongeveer 10 procent van de huishoudens in onze gemeente leeft op of onder de 

minimum inkomensgrens. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Ik maak 

mij sterk voor een Roosendaal met gelukkige en gezonde inwoners. Daarom werk

ik aan een zeker bestaan voor iedereen in onze wijken en dorpen.”



Armoede is van ons allemaal. En we kunnen dit ook 

alleen in gezamenlijkheid oplossen. In de afgelopen 

periode zijn we vanuit de diverse organisaties die 

gericht zijn op het bevorderen van bestaanszeker-

heid en het bestrijden van armoede in Roosendaal, 

met elkaar in gesprek gegaan. Hoe kunnen we elkaar 

versterken en onze krachten bundelen, en zo de

inwoners die dit betreft nog beter van dienst zijn? 

We leren elkaar steeds beter kennen, zien raakvlak-

ken en oplossingen, maar ook blinde vlekken die we 

afzonderlijk niet snel in beeld hadden gekregen. We 

kunnen en moeten beter samenwerken. Want alleen 

gaan we misschien wat sneller, maar samen kunnen 

manifest Geen Roosendaler
meer in armoede!

we veel meer bereiken in het voorkomen en bestrij-

den van armoede. De door de gemeente opgestelde 

zes themalijnen geven ons focus in ons beleid en

nodigen ook anderen uit om mee te doen en bij te 

dragen.

Wij staan een beweging voor die gebaseerd is op

onderling vertrouwen en samenwerking. Een 

beweging van waaruit nieuwe perspectieven kunnen 

ontstaan, voor ons allemaal. Daarbij staan onze

inwoners altijd centraal: hoe kunnen we hun

hulpvragen en behoeften op de best mogelijke 

manier naar tevredenheid oplossen? Dat is en blijft 

onze centrale vraag en opgave.

5. Wij geven onze burgers onze onverdeelde 
 aandacht, we oordelen niet en luisteren

6. Als we moeten doorverwijzen, dan zorgen we
 ook dat de burger ook op zijn of haar 
 bestemming aankomt

7. Wij willen als vertegenwoordigers van onze
 organisaties een voorbeeld zijn als het gaat
 om samenwerking over onze grenzen heen

8. Wij stoppen niet als we tegen systeem- en 
 procesgrenzen aanlopen, maar helpen creatieve 
 oplossingen te zoeken buiten de gebaande paden

Dit manifest is een initiatief van de gemeente
Roosendaal, MEE West-Brabant, Werkplein
Hart van West Brabant en WijZijn Traverse Groep.

Met dit manifest ‘Geen Roosendaler meer in armoede!’ 

willen we onze gezamenlijke ambitie vastleggen, 

oproepen tot samenwerking en ons verbinden aan 

enkele principes die leidend zijn voor de manier 

waarop we (samen)werken:

1. Wij geloven in de kracht van mensen en van reeds 
 bestaande krachten in stad, wijk, buurt en straat

2. Wij stemmen onze ondersteuning af op wat de 
 burger nodig heeft en streven naar maatwerk in 
 plaats van ons eigen aanbod centraal te stellen

3. Wij gaan uit van vertrouwen, bij alles wat we doen

4. Wij houden het eenvoudig en proberen in klare 
 taal te communiceren

Ad van Rijen 
WijZijn Traverse Groep

Caroline van Oevelen
Gemeente Roosendaal

Klaar Koenraad
Gemeente Roosendaal

Marko Does
Werkplein Hart van West-Brabant



 




