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Wie is Traverse? 
• organisatie voor maatschappelijk welzijn 

• actief in 6 gemeenten 

• 80 professionals en 260 vrijwilligers 

• oplossingsgerichte werkwijze 

 

 

 

 

 



Wat doen we in 6 gemeenten? 
•  Maatschappelijk werk (face-to-face én online) 

• Gespreksgroepen (b.v. bij rouwverwerking) 

• Preventieve trainingen (b.v. Omgaan met geld)  

• Spreekuren raad & recht / sociaal raadslieden 

• Eropaf-team (voor de meest kwetsbare burgers) 

• Vrijwilligersprojecten  

• Welzijnsactiviteiten in de wijk (ondersteunen 
burgerinitiatieven, ontmoeting etc.)  

• Specialisten in schuldhulpverlening, huiselijk 
geweld en jeugd 

 
 



Wat doen we in Steenbergen? 
• Spreekuur maatschappelijk werk (o.a. financiën) 

• Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) 

• Vrijwilligersprojecten (budgetcoaches, 
Taalmaatje, Voorlees Express)   

• Project Mantelzorgondersteuning 

 

 

 



Veranderingen in het maatschappelijk veld 
 
Gemeentelijke decentralisaties -> bezuinigingen 
 

 
 
 
 
Gevolg -> burgers moeten meer zelf doen, op eigen 
kracht, elkaar helpen, participeren.  



 
 

Onze missie: 
Traverse gelooft in de alledaagse kracht van mensen en van reeds 
bestaande krachten in stad, wijk, buurt en dorpskern. Die krachten 
in sociale samenhang verbinden en benutten is onze uitdaging! 
Wij zijn er voor alle burgers, omdat iedereen er toe doet.  

 
 
 

Onze nieuwe koers: 

Verbinden & verbreden 
 
 
 

 



 
 

Wat is onze ambitie? 
Traverse is in 2018 een brede welzijnsinstelling in de 
regio West-Brabant West en Tholen, die mensen 
ondersteunt bij het vergroten van de participatie en/of 
de zelfredzaamheid.  
 
Onze activiteiten  
zijn gericht op: 
 
1. signaleren  
2. preventie  
3. ondersteuning  
en begeleiding  

 



Traverse als sparring partner 
voor de gemeente Steenbergen 

 
 
 
 
 

Ontzorgen & samen optrekken 

 



 
 

Hoe? 
• kartrekker in het verbinden van alle partijen in het vrij 

toegankelijk veld (regierol)  
• de gemeente actief informeren over trends en 

ontwikkelingen in de lokale samenleving  
• meedenken over inrichting/beleid passend bij nieuwe 

ontwikkelingen 
• uitdenken en initiëren van nieuwe projecten i.s.m. de 

gemeente  
• onafhankelijke rol bij (wel/niet) doorverwijzen naar 

aanvullende zorg 
• vrijwilligerswerk binnen de gemeente uitbreiden en 

ondersteunen  



 
Vragen? 



 
 
 

  
  


