
From: Kim Dobek <KimDobek@cordaadwelzijn.nl>
Sent: Monday, November 29, 2021 10:37:07 AM
To:
Cc: Peter Vereijken 
Subject: Nieuwe directeur-bestuurder voor Cordaad Welzijn/Welzijn de Kempen

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Beste raadsleden,

Veldhoven, 29 november 2021,

We zijn verheugd mee te kunnen delen dat we een nieuwe directeur-bestuurder gevonden hebben voor Cordaad 
Welzijn/Welzijn de Kempen.

Jacqueline van Poeteren treedt per 1 februari 2022 aan als directeur-bestuurder van Stichting Cordaad Welzijn, waar de 
merken Welzijn de Kempen, Cordaad Welzijn en Brede School Veldhoven onder vallen. Ze volgt daarmee Robert Tops op 
die per 1 december start als rector op het Rythovius College te Eersel.

Jacqueline van Poeteren is goed bekend met de wereld van welzijn en het sociaal domein. Na ruim 15 jaar als 
leidinggevende in een grote brede welzijnsorganisatie maakte ze de overstap naar de lokale overheid. Hier heeft ze 
verschillende rollen vervuld met de focus op zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Nu keert ze weer terug 
naar haar welzijnsroots.

Wat betekent dit voor u?

Tussen 1 december en 1 februari zal het managementteam alle taken van Robert overnemen, waarbij Angelique Vervoort 
tevens de rol van directeur-bestuurder a.i. vervult. Het managementteam blijft aanspreekpunt zoals u dit gewend bent. 
U blijft dezelfde contactpersoon houden. Voor bestuurlijke zaken neemt u contact op met Angelique.

Op 27 januari 2022 organiseren we een symbolische sleuteloverdracht waarbij Robert afscheid van u neemt en u kennis 
kunt maken met Jacqueline. Dit onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. U ontvangt hiervoor nog een 
uitnodiging.

Afscheid Robert

We bedanken Robert Tops voor zijn energie en enthousiasme waarmee hij zich ruim 9 jaar voor de organisatie heeft 
ingezet om gemeenschappen meer vitaal en zelfredzaam te maken. 



Natuurlijk blijven wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
Mocht u tussentijds nog vragen hebben dan kunt u terecht bij Angelique Vervoort, via telefoonnummer 06 57 99 49 04 of 
per mail:angeliquevervoort@cordaadwelzijn.nl

In bijlage vindt u het persbericht dat naar de media uitgaat.

Met hartelijke groet,

Namens de Raad van Toezicht, 
Peter Vereijken (vzt),

Kim Dobek

Communicatie & PR
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