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Vooraf

In dit jaarverslag beschrijven we de ontwikkelingen 
bij Quiet Nederland in 2019. Na jaren van een gelukkig 

huwelijk tussen Quiet Community Tilburg en Quiet 
Nederland zijn wij medio 2019 'gescheiden'. Dit heeft te 
maken met de organisatorische metamorfose, zeg maar 
gerust een vriendschappelijke scheiding op bestuurlijk 

niveau. In het gepubliceerde jaarverslag van Quiet 
Community Tilburg wordt ook nog kort melding gemaakt 

van de ontwikkelingen bij Quiet Nederland.

Van Tilburg naar Nederland 

Tot halverwege 2019 opereerden ‘Tilburg’ en ‘Nederland’ onder één paraplu, de Stichting Quiet 500. Hoe kwam dat 
ook alweer? Na het doorslaande succes van de Quiet Community in Tilburg wilden we ook in andere gemeenten 
ons concept van armoedeverzachting & versterking uitrollen. Zo gingen we een tweede pioniersfase tegemoet. De 
drijvende krachten achter ‘Tilburg’ gingen zich vanaf 2017 ook toeleggen op het enthousiasmeren en faciliteren van 
gelijkgestemde professionals, die in hun eigen gemeente een Quiet Community uit de grond wilden stampen. Dat 
proces is voorspoedig verlopen: inmiddels zijn er al 10 QC’s in Nederland, gerund door lokale armoedeverzachters. 
Onderweg groeide wel het besef dat Quiet Community Tilburg en Quiet Nederland elk een eigen stichting verdienden 
en vereisten. Met elk een bestuur en een team dat alleen de eigen ballen hoeft hoog te houden. Per 1 juli 2019 
was het zover en startten de nieuwe stichtingen met kersverse vijfkoppige besturen, zónder doublures. De naam 
Stichting Quiet 500 is gewijzigd in Stichting Quiet Nederland. En Quiet Community Tilburg kreeg haar eigen entiteit: 
Stichting Quiet Community Tilburg.
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Professionaliseren van de organisatie, keuzes maken zodat de 
organisatie toekomstbestendig zou zijn en de organisatie laten 
groeien. Dit alles met behoud van de Quiet-waarden; een uitdagende 
opdracht voor het bestuur in 2019. 

Ontvlechting
Vanuit deze opdracht is gekozen voor een duurzame en stabiele 
begroting, voor de ontvlechting van landelijke en lokale activiteiten 
in Quiet Nederland en Quiet Community Tilburg* en voor ambitieus 
doorbouwen binnen de twee nieuwe organisaties. Het bestuur heeft 
gesprekken gevoerd met medewerkers, vrijwilligers en de andere 
community’s en vindt dat de belangen van al deze groepen gediend 
worden in de keuzes die gemaakt zijn. Het bestuur heeft zich per 
1 juli 2019 opgedeeld in het Quiet Nederland bestuur en het Quiet 
Community Tilburg bestuur zodat er borging is van betrokkenheid, 
kennis en gedachtegoed. Voor beide besturen zijn, aanvullend aan de 
zittende bestuursleden, nieuwe bestuurders aangetrokken.

'Bos'-filosofie 
De ontvlechting is gedaan vanuit de ‘bos’-filosofie. In het bos staan 
verschillende bomen; de ene met meer vertakkingen dan de andere. In het Quiet-bos staat de community-boom met 
vele vertakkingen, daarnaast staat de Quiet500-boom en de Quietfonds-boom. Het bos biedt het perspectief om 
meerdere bomen te laten groeien. Alle bomen bemesten -net als in de natuur- de bodem: ofwel Quiet Nederland. En 
Quiet Nederland biedt op haar beurt, als solide ondergrond, weer voeding aan de bomen.

Vertellen - Verzachten - Versterken 
Belangrijk doel in de eerste helft van het jaar was het afronden van het traject rondom ‘Missie, visie en strategie’. 
Deze laat zich samenvatten in vertellen – verzachten – versterken. Er is ook gewerkt aan een document waarin de 
relatie tussen Quiet Nederland en de community’s helder is beschreven, zodat over en weer dezelfde verwachtingen 
zijn. 

In de tweede helft van 2019 heeft het bestuur van Quiet Nederland succesvol een sollicitatieprocedure afgerond 
voor het werven van een nieuwe teamleider (Edith Peters-Pols) en een collega platform en marketing (Martijn 
Luijken). De tweede helft van 2019 stond daarmee onder meer in het teken van inwerken van de nieuwe collega’s en 
bestuursleden.

Verbinden
Daarnaast is in deze helft van het jaar geïnvesteerd in het verbinden van alle betrokkenen bij de Quiet-organisatie. 
We gaan voor een werkwijze waarbij laagdrempelig met initiatiefnemers voor potentiële nieuwe community’s om 
tafel wordt gegaan. Waarbij snel naar een bestaande community kan worden toegereden wanneer daar meerdere 
punten spelen. We hebben daar de nodige tijd in geïnvesteerd en dit levert mooie resultaten op! Zoals de toetreding 
van de tiende community aan het eind van het jaar, namelijk Eindhoven! Tot slot hebben we op Wereldarmoededag 
weer van ons laten horen met een poster- en flyercampagne in de community-steden met lokale members in de 
hoofdrol.

Kortom, een bewogen jaar waarin hard is gewerkt en een goede basis is gelegd om in 2020 weer kwalitatief mooie 
stappen te zetten in het bestendigen van Quiet in de maatschappij. Net als bij andere goede doelen stichtingen, 
zetten veel vrijwilligers zich in bij Quiet Nederland. Wij hebben grote waardering voor alle medewerkers en 
vrijwilligers die helpen om de missie van Quiet te verwezenlijken.

Marieke van Bommel
Voorzitter Quiet Nederland

* Stichting Quiet 500 is per 1 juli hernoemd naar Stichting Quiet Nederland. Daarnaast is een nieuwe stichting opgericht met de naam Stichting Quiet Community Tilburg.

Door de voorzitter
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Nadja Jungmann en Marieke van Bommel gaan samen op zoek naar vier nieuwe bestuursleden voor Quiet 
Nederland. In Liesbeth Hörmann, Sjoerd van Gurp, Reiniera van der Feltz en Bart Franken zien zij een waardevolle 
aanvulling van het bestuur van Quiet Nederland, naast Marieke van Bommel als voorzitter. 
Nadja Jungmann legt haar stokje als bestuurslid per 1 juli 2019 neer. Gelukkig gaat haar kennis en betrokkenheid 
niet verloren en zal zij Quiet Nederland blijven bijstaan als adviseur armoedeproblematiek en ambassadeur.

Stefan JansenMarieke van Bommel

Paul de Kok Nadja Jungmann

Marieke van Bommel, voorzitter
Paul de Kok, penningmeester

Stefan Jansen, secretaris
Nadja Jungmann, bestuurslid

Marieke van Bommel, voorzitter
Reiniera van der Feltz, secretaris

Bart Franken, penningmeester
Liesbeth Hörmann, lid

Sjoerd van Gurp, lid

Bestuur tot 1 juli 2019

Bestuur juli t/m december

Reiniera van der Feltz

Marieke van Bommel

Bart Franken

Sjoerd van Gurp

Liesbeth Hörmann

Bestuur en medewerkers
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Nevenfuncties bestuur

•	 Marieke	van	Bommel:	hoofd communicatie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, bestuurslid Ronald 
McDonaldhuis Midden-Brabant.

•	 Reiniera	van	der	Feltz: uitvoerend bestuurder SBZ Pensioen, bestuurder Pensioenfonds Van Lanschot, lid raad 
van toezicht bij Pensioenfonds Schilders en Pensioenfonds Robeco.

•	 Bart	Franken: Voorzitter Stichting dr. Bernard Verbeeten Fonds, Secretaris Coovels Smits Stichting, 
Penningmeester Parochie De Goede Herder Tilburg, Penningmeester Stichting tot Behoud van Religieus Erfgoed 
in de Parochie DGH, Bestuurslid Stichting Baeten Geven Fonds, Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden 
Van Lanschot Bankiers, Ambassadeur Waste World.

•	 Liesbeth	Hörmann: partner bij Cretio - praktische ondersteuning bij ingrijpende levensgebeurtenissen, lid raad 
van toezicht Meerkring - Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort.

•	 Sjoerd	van	Gurp: docent bij Avans, bestuurslid bij Formaat Rotterdam.

Naam

Edith Peters-Pols

Totaal	eind	2019

Martijn Luijken

Functie

Teamleider

Medewerker marketing en deelplatform

Uren

36

60

24

fte

1,00

1,67

0,67

Betaalde medewerkers en hun functies per 31 december 2019*

Naam

Jean-Pierre Joos

Totaal	eind	2018

Lisa Mulder

Functie

Projectleider

Product-owner platform, uitrol

Uren

18

38

20

fte

0,50

1,06

0,56

Betaalde medewerkers en hun functies per 31 december 2018*

* De Stichting Quiet 500 had in 2018 en t/m juni 2019 meer medewerkers in dienst, deze werkten t.b.v. Quiet Community Tilburg, kijk voor totalen in het jaarverslag van 
   Stichting Quiet Community Tilburg. De Stichting Quiet Nederland heeft per eind december 2019 twee medewerkers in dienst. Zie ook: Van Tilburg naar Nederland.
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Lisa Mulder en Jean-Pierre Joos, beiden al zo ongeveer vanaf 
het eerste uur betrokken bij Quiet, gaven aan per 1 oktober hun 
bakens te gaan verzetten en een nieuwe uitdaging buiten Quiet 
aan te gaan. Beiden hebben enorm veel mooi werk verricht voor 
Quiet en mede dankzij hen is Quiet waar het nu staat. Samen met 
een extern (en vrijwillig) adviseur, Hans van Driel, zocht Marieke 
van Bommel naar twee waardige opvolgers. Deze hebben ze 
gevonden in Edith Peters-Pols (teamleider) en Martijn Luijken 
(marketing en deelplatform). 
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Jean-Pierre Joos en Lisa Mulder

Vertellen - Verzachten - Versterken

Wat doet Quiet Nederland?

Het doel van Stichting Quiet Nederland zoals vermeld in 
de (nieuwe) statuten per 1 juli 2019:

• Vertellen van het verhaal van (stille) armoede;
• Verzachten van armoede;
• Versterken van mensen in armoede;
• Ondersteunen van bestaande en nieuwe Quiet 

Community’s;
• Uitgeven van het magazine Quiet 500;
• En verder al hetgeen dat daarmee in de ruimste zin 

verband houdt en hetgeen dat daartoe behoort en/
of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De missie van Quiet is een actieve rol spelen in de 
bestrijding van de gevolgen van armoede. Op het niveau 
van de maatschappij geloven we bij Quiet dat een 
samenleving steviger, gezonder en rijker wordt als we 
zorgen dat iedereen meetelt, ertoe doet, gezien wordt. 
Op het niveau van de mens, zijn we ervan overtuigd dat 

een gevoel van eigenwaarde mensen de kracht geeft 
om te léven, in plaats van te óverleven. Bij Quiet geloven 
we in de samenwerking, bijvoorbeeld met andere 
maatschappelijke organisaties, met het bedrijfsleven 
en met financiers. Onze medewerkers en vrijwilligers 
zijn gedreven en maatschappelijk betrokken. Vanuit het 
verleden is Quiet een schurende en onconventionele 
club van mensen met een sterke motivatie de gestelde 
doelen te behalen. Onze members benaderen we 
persoonlijk en met vertrouwen.

De visie van Quiet is gebaseerd op de drie ‘V’s. We 
willen de armoedesituatie verzachten, de mensen 
die er in leven versterken en het verhaal van stille 
armoede vertellen. In een ideale wereld heeft armoede 
geen plaats. Omdat armoede altijd blijft bestaan, zal 
verzachten, versterken en vertellen permanent nodig 
zijn. Het verzachten en versterken vindt lokaal plaats in 
een Quiet Community. Het vertellen gebeurt zowel op 
het niveau van de Quiet Community als op het niveau 
van Quiet Nederland.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Quiet Nederland is onbezoldigd. Medewerkers krijgen een vaste vergoeding afhankelijk 
van hoeveel uur per week ze voor de stichting werken en een vakantietoeslag. Zij krijgen geen resultaatsvergoeding. 
Zowel bestuur als medewerkers en vrijwilligers hebben recht op vergoeding van onkosten.

Samen

Op 4 april en 5 oktober zijn besturendagen gehouden om de Quiet Community-besturen onderling te verbinden, 
kennis en ervaringen te delen, knelpunten te benoemen en ambities te concretiseren. Beide dagen waren waardevol 
en inspirerend.
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De cijfers

Van 7 naar 10! 

Er zijn in 2019 volgens plan drie nieuwe Quiet Community’s toegetreden tot de Quiet-familie en aangesloten op 
het digitale platform. De reeds actieve Quiet Community’s in Tilburg (sinds eind 2015), Den Bosch, Groningen, 
Maastricht (alle gestart in 2017), Hilvarenbeek, Rotterdam, Drechtsteden (alle aangesloten in 2018) kregen in 2019 
gezelschap van Nijmegen, Oss en - net voor de jaarwisseling - Eindhoven.  
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eind	2018 eind	2019eind	2016 eind	2017

Quiet Nederland

Quiet Community's

Quiet-members

1

496

7

2.293

10

3.467

4

1.239

Wanneer iemand zich als member bij een van de Quiet Community’s inschrijft worden zijn/haar thuiswonende 
gezinsleden ook ingeschreven. Een Quiet-member kan dus meerdere familieleden vertegenwoordigen. De cijfers over 
de afgelopen jaren leren dat er per member gerekend mag worden met 2,5 familielid. Dit betekent dat per eind 2019 
Quiet direct impact heeft op een kleine 9.000 mensen, alleen al bezien vanuit het Quiet-memberbestand. 

Voor specifieke cijfers uit de verschillende Quiet Community’s; check de diverse community jaarverslagen die je 
vindt op quiet.nl.

De financiën

De activiteiten van Quiet Nederland worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van de verschillende 
community’s, bijdragen van financiers, donaties, sponsorgelden, legaten e.d. 
Op basis van een jaarlijks op te stellen begroting wordt een inschatting van de te verwachten kosten gemaakt, die 
Quiet Nederland moet maken voor de ondersteuning van de bestaande community’s en het oprichten van nieuwe 
community’s. Op basis van het aantal community’s wordt een verdeelsleutel opgesteld aan de hand waarvan deze 
kosten voor gemene rekening naar evenredigheid worden verdeeld over de community’s en Quiet Nederland, waarbij 
Quiet Nederland meetelt voor een eenheid. Indien het aantal community’s wijzigt wordt een nieuwe verdeelsleutel 
opgemaakt. De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Binnen de Quiet Nederland-administratie wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten en opbrengsten, die 
verband houden met het uitgeven van de Quiet 500, het geven van lezingen en voordrachten enerzijds en de kosten 
van de landelijke activiteiten anderzijds, zoals personeelskosten, marketingkosten en kosten die verband houden 
met het (door-)ontwikkelen van het landelijk platform.

Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar en per het einde van een kalenderjaar maakt de penningmeester een 
balans en resultatenrekening op die binnen zes maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur worden 
vastgesteld en voorzien worden van een samenstellingsverklaring. De samenstellingsverklaring wordt apart van dit 
jaarverslag gepubliceerd*. Quiet Nederland rapporteert voor 2019 over het gehele boekjaar. Quiet Community Tilburg 
heeft voor 2019 een gebroken boekjaar. 

* Als gevolg van de corona-crisis en de daaruit voortvloeiende gewijzigde planning bij de accountant zal deze voor 2019 later dan 30 juni 2020 worden gepubliceerd.

 

http://quiet.nl
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Vertellen: Marketing en communicatie

Nog steeds kan de glossy Quiet 500 worden 
aangeschaft via quiet.nl/quiet-500. In 2019 zijn op 
die manier nog ongeveer 50 exemplaren verzonden. 
Ook wordt het blad bij alle community’s gebruikt om 
te vertellen over Quiet en bij het enthousiasmeren van 
sponsors en financiers. 

Met Google ads campagnes die via Quiet Nederland met 
behulp van een extern bureau (PauwR) worden ingezet, 
wordt meer aandacht voor Quiet gezocht. Ook de 
uitstaande vacatures zijn op die manier landelijk onder 
de aandacht gebracht. 

Dit in combinatie met de algemene site: quiet.nl 
waar ook voor alle community’s eigen pagina’s 
zijn. Quiet Nederland, Quiet Community’s en Toffey 
(communicatiebureau) zorgen er gezamenlijk voor dat 
de site actueel en aantrekkelijk blijft. 

Op Wereldarmoededag, 17 oktober, is de landelijk 
poster- en flyercampagne gelanceerd. In alle 
community’s zijn members geïnterviewd en 
geportretteerd. Elke community heeft eigen posters 
en flyers ontvangen die voor hen zijn opgehangen en 
verspreid. De verhalen uit de interviews zijn gebruikt in 
het jaaroverzicht 2019.

Verzachten: Het platform en de Quiet-app

Het digitale platform is de technische basis van onze armoedeverzachting en wordt gebruikt om de aanbiedingen 
gericht bij de juiste members te krijgen. De introductie van de Quiet-app (in 2018) verhoogde het gebruikersgemak.
Om het ‘matchingsproces’ zo effectief mogelijk te maken zorgt Quiet Nederland, samen met partner Freshheads, 
voor een continue doorontwikkeling van deze gereedschappen en de achterliggende algoritmen. Het voert te ver om 
hier volledigheid na te streven, we volstaan met enkele highlights:

• Met Datastudio kan nu elke Quiet Community zijn eigen dashboard inrichten en ‘live’ over de gewenste 
statistieken beschikken.

• De toolkit met handzame documenten en gereedschappen is sterk uitgebreid.
• Er kunnen via de Quiet-app nu ook berichten naar selecties members worden verstuurd.
• Al in maart 2019 werd het beoogde aantal van 75% app-gebruikers gerealiseerd. 
• De bulkaanbiedingen zijn sinds april 2019 ook beschikbaar voor niet-gebruikers van de Quiet-app.  
• Door aanpassingen in het algoritme is het nu in álle gevallen zo dat members die - anders dan gevraagd - 

helemaal niet reageren op een aanbieding minder service krijgen dan members die netjes op ‘Weigeren’ klikken.

http://quiet.nl/quiet-500
http://quiet.nl
https://quiet.nl/jaaroverzicht-2019/
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Versterken: Samen zijn we meer dan een

Founding fathers

Quiet Fonds

Een van de basisgedachten achter Quiet is dat alle 
aangesloten community’s, inclusief Quiet Nederland, 
elkaar kruisbestuiven, ideeën uitwisselen, van elkaar 
leren. Ook dat is vertellen, verzachten, versterken. 
Om dat te stimuleren en faciliteren zijn er ook in 2019 
diverse projectleidersbijeenkomsten en bestuursdagen 
georganiseerd. De samenwerkingsovereenkomst, waarin 
Quiet Nederland en de aangesloten Quiet Community’s 
hun afspraken bekrachtigen, kreeg in 2019 een grondige 
revisie, met meer duidelijkheid over wat we wel en niet 
van elkaar verwachten.

Het bestuur Quiet Nederland nam hierover een paar 
belangrijke besluiten:
• Quiet Nederland en de community’s vormen samen 

de Quiet-organisatie. We streven gelijke doelen na 
en willen elkaar versterken. Dat betekent ook dat we 
ons aan een paar uniforme regels dienen te houden. 

• Voorbeelden: (1) Het ‘merk’ Quiet verlangt 
uniformiteit in communicatie: We communiceren 
op basis van professioneel uitgewerkte sjablonen 
(te vinden op intranet). (2) Vertellen, Verzachten, 
Versterken: We geven allemaal aan alle V’s op 
zijn tijd aandacht. (Quiet is geen platform voor 
aanbiedingen maar veel meer). 

Twee keer per jaar spreken de voorzitters van Quiet Tilburg en Quiet Nederland de founding fathers Hilders en 
Lips. Zij financieren de community in Tilburg, maar blijven ook graag aangehaakt bij de ontwikkelingen van Quiet 
Nederland. Vandaar dat beide voorzitters hen op de hoogte houden van wat er bij Quiet gebeurt, zoals de invulling 
van de ambities, en sparren over de uitdagingen waar Quiet voor staat.

In de eerste helft van 2019 viel dit fonds onder de verantwoordelijkheid van de ‘oude’ Stichting Quiet 500. In de 
nieuwe bestuurlijke opzet, vanaf 1 juli 2019, opereerde het onder de vlag van Stichting Quiet Nederland.
In de kas vloeiden de opbrengsten van de twee edities van het magazine Quiet 500 (uit 2013 en 2016), een aantal 
donaties én de opbrengsten van lezingen en presentaties die Quietiers in den lande hielden. In 2019 was er 
bovendien de creatieve input van  Nick J. Swarth en Jeroen de Leijer, die via de veiling hun kunstwerk Horror Vacui - 
een docudrama in 14 staties € 2.000 inbrachten.

(3) We zoeken de samenwerking op waar we van 
elkaar kunnen leren of op landelijk niveau samen 
sterker staan. (4) Een professionele organisatie 
verlangt professioneel bestuur.

• Quiet Nederland ondersteunt community’s hierbij 
met duidelijke samenwerkingsafspraken, voorbeeld 
bestuursprofielen, manuals, ondersteuning bij 
oprichting en going concern, infrastructuur 
en een uitgebreid pakket aan marketing- en 
communicatiemiddelen zoals website, Quiet 
e-mailaccounts, onderhoud en verbetering van het 
IT-platform, communicatiesjablonen, 1x per jaar een 
grote campagne rond Wereldarmoededag en logo’s.

• De focus van Team Quiet Nederland ligt in 2019 op 
het verder professionaliseren van de organisatie, 
de onderlinge verbondenheid van de Quiet-familie, 
het standaardiseren van een aantal processen, 
landelijke funding en landelijke sponsoren. En 
uiteraard staat het begeleiden van nieuw aan te 
sluiten community's hoog op de aandachtslijst van 
Team Quiet Nederland.

• Edith Peters-Pols en Martijn Luijken hebben een 
ruim mandaat gekregen, we vertrouwen hen de 
dagelijkse leiding toe. 

https://quiet.nl/opbrengst-horror-vacui-voor-het-quiet-fonds/
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Steun voor 42 projecten

Al in 2018 werd besloten een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen aan innovatieve lokale projecten door 
heel Nederland, die zich richten op verzachting van armoede onder kinderen. Om de drempel en het bureaucratisch 
gehalte laag te houden werd initiatiefnemers gevraagd hun idee toe te lichten op maximaal één A4-tje. 
In 2019 woog een ‘jury’ van drie mannen van het eerste Quiet-uur - oud-voorzitter Ralf Embrechts, Anton 
Dautzenberg en Nick Swarth - de ingediende aanvragen op vernieuwend gehalte en effectiviteit. 

In een eerdere eerste ronde zijn 21 initiatieven uit heel het land gehonoreerd. Op 4 april 2019 is de tweede ronde 
gestart. In totaal zijn in deze ronde 25 aanvragen ingediend, waarvan er zestien zijn gehonoreerd voor een 
totaalbedrag van € 39.000. De laatste vijf toekenningen zijn begin 2020 uitbetaald.

Verwachting 2020

Wat zijn de verwachtingen voor 2020? In de Quiet Nederland begroting is een financieel gematigde groei 
opgenomen. Hierbij wordt uitgegaan van een totale jaarbijdrage van twaalf community’s, inclusief Nederland. 
Het bestuur zal verder voortborduren op de uitgebreide opdracht van 2019: professionaliseren van de organisatie, 
keuzes maken zodat de organisatie toekomstbestendig zal zijn en de organisatie verder laten groeien. Dit alles met 
behoud van de Quiet-waarden.

In dit kader zal een nieuw ‘Coming Soon beleid’ worden opgesteld voor community’s die tot de Quiet-organisatie 
willen toetreden. De Quiet-manual zal worden aangepast aan de vernieuwde organisatie. De toolkit wordt verder 
uitgebreid zodat de community’s onderling nog meer van elkaar kunnen leren en als gezamenlijke Quiet-organisatie 
naar buiten kunnen treden. En hoog op de prioriteitenlijst staat financiering- en sponsorbeleid. Niet alleen voor Quiet 
Nederland maar voor de organisatie in zijn geheel. Hoe kunnen we ook daarin elkaar versterken? Uiteraard staat 
verdere verfijning en doorontwikkeling van het platform ook op de agenda. Om maar een paar zaken te benoemen. 

En wat is werkelijkheid in 2020? Op moment van schrijven weten we een ding zeker: corona. Dit zal impact hebben 
op de armoedecijfers in Nederland en op Quiet als organisatie in zijn geheel. Daarover vast meer in het volgende 
jaarverslag!
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