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Afscheid van Edwin Stallaert. 

 
 

Per 1 september 2021 was het einde van de 3e 
zittingstermijn van Edwin aangebroken. Twaalf jaar lang 
heeft Edwin de belangen van de cliënten behartigd. Edwin 
was zelf cliënt en kon daarom uitstekend de vertaalslag 
maken om het beleid van TWB te beïnvloeden. In zijn 
werkzame leven had Edwin veel met cijfertjes gewerkt en hij 
kon als geen ander de  financiële stukken van TWB vertalen 
naar begrijpelijke proporties en daarover aan de Raad van 
Bestuur kritische vragen stellen. 
 
Ondanks dat zijn zittingstermijn is beëindigd betekent het 
niet dat Edwin stil zal gaan zitten. De Raad van Bestuur 
heeft Edwin – op voordracht van de Cliëntenraad – 
benoemd als lid van de klachtencommissie. Op deze wijze 
blijft Edwin betrokken om de belangen van de cliënten te 
waarborgen.  
 
Naast zijn betrokkenheid bij de cliëntenraad is Edwin nauw 
betrokken bij de rolstoelcentrale.  
 
Inmiddels hebben we op informele wijze van Edwin afscheid 
genomen. 
 
Edwin nogmaals hartelijk bedankt voor je bijdrage. 

Contact met de cliënten: 

 
 
Bij TWB vinden we  het belangrijk dat cliënten 
meepraten over onze zorg. Andersom merken we 
ook dat cliënten dit prettig vinden. Als u zorg nodig 
heeft, heeft dat direct invloed op uw leven. De 
Cliëntenraad denkt en praat mee en adviseert in 
het belang van de cliënten van TWB. De leden van 
de Cliëntenraad voelen zich betrokken bij TWB en 
de zorg die wordt gegeven. De Cliëntenraad komt 
op voor wat belangrijk is voor cliënten, hun familie 
en mantelzorgers. 
 
Uw ervaring telt: 
Graag komt de Cliëntenraad met u in contact en 
verzoekt u of wij contact met u mogen opnemen. 
Zo ja dan vul dan uw gegevens in op de 
antwoordstrook. U kunt die dan opsturen naar  
 

Cliëntenraad 
Antwoordnummer  182 
4700 WB  Roosendaal 
 
Een postzegel plakken is niet nodig. U kunt ook 
uw gegevens mailen clientenraad@twb.nl 
 
Vul hieronder uw gegevens in. 

………………………………………………….. 
 
Naam:………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:…………………………………….. 
 
E-mail:…………………………………………………. 
 

 
Ik ga ermee akkoord dat TWB met mij        

contact mag opnemen. 

C OL OF ON:  

  
EINDREDACTIE CLIËNTENRAAD TWB 
CONTACT SECRETARIAAT A. VAN DE WEIJGERT 
TELEFOON 0165-534779 (PRIVE)  
E-MAIL  CLIENTENRAAD@TWB.NL 
OPLAGE 2 MAAL PER JAAR 

mailto:clientenraad@twb.nl
mailto:clientenraad@twb.nl

