prof. dr. Jean Tillie
Jean Tillie is voorzitter van het domein Maatschappij en Recht aan
de Hogeschool van Amsterdam. Verder is hij bijzonder hoogleraar
Electorale Politiek aan de Universiteit van Amsterdam.

dr. Roeland van Geuns
Roeland van Geuns heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld
tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest
brede zin van het woord met speciale aandacht aan de
beleidsterreinen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn:
bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en delen van het
welzijnsbeleid.
De afgelopen paar jaar heeft Roeland zich daarbij vooral gericht
op vraagstukken van effectiviteit en professionalisering alsmede
op de vraag hoe de ontwikkelingen en vooruitgang op deze beide
aspecten elkaar wederzijds kunnen bevruchten.
Roeland is samen met een aantal andere adviseurs, verenigd in
het Gilde Re-integratie en Gilde Schuldhulpverlening op zoek
gegaan naar effectievere interventies en methodieken waarbij met
uitvoerders een kennisvloer is gelegd als basis voor verder
onderzoek, ontwikkeling en toetsing door organsaties in reintegratie en schuldhulpverlening.
Uiteindelijk moeten dergelijke ontwikkel- en onderzoekstrajecten
leiden tot een effectievere uitvoeringspraktijk waarin de
ontwikkelde kennis wordt teruggeploegd in het onderwijs - tot
betere opleidingen en daardoor tot betere professionals.
Roeland is per 1 april 2012 lector Armoede en Participatie bij het
Kenniscentrum Maatschappij en Recht.

Jennifer Robson PhD
Jennifer Robson is a faculty member at Carleton University where
she teaches courses in advocacy, public policy and public
administration. Immediately prior to becoming an academic,
Jennifer served as a federal public servant, including time as an
advisor to the Federal Task Force on Financial Literacy and as a
senior researcher at Policy Horizons.
Jennifer has also been a senior researcher at the Social Research
and Demonstration Corporation where she was a co-author of the
final report of the learn$ave demonstration project. She is also the
past Director of Policy and Research for Social and Enterprise
Development Innovations (SEDI). Prior to joining the voluntary
sector, Jennifer worked as a political aide in the Office of the Prime
Minister and to two Cabinet ministers.
Jennifer is the author of several research reports and policy papers
on financial capability, poverty and household savings and assetbuilding. Some of her latest research projects have been on the
measurement of financial capability and on Canadian tax-assisted
account-based policies such as Registered Retirement Savings
Plans and Registered Education Savings Plans.
Twitter: @jenniferrobson8
Mevr. Catelijne Bosman
Catelijne Bosman is ervaringsdeskundige op het gebied van
armoede en onder andere bekend van de documentaire ‘’de
rekening van Catelijne’’.
Catelijne kwam al op zeer jonge leeftijd met armoede in aanraking.
Als 16-jarige verliet ze het ouderlijk huis. Dit voornamelijk als
gevolg van psychische problemen door haar adoptie. Hierdoor
kwam ze er alleen voor te staan, nog niet klaar voor de volwassen
wereld van omgaan met geld, regels, wetgeving en het leven in
een niet beschermde mileu. Vanuit een overlevingsmodus kwam
ze in de financiele problemen terecht waar ze nu pas langzaam
uitkomt. Gedurende dit proces miste ze vooral de psychische
begeleiding om eruit te komen. Hulp die ze nodig had om een
gedragsverandering te ondergaan en daardoor uit de problemen te
komen. Voor Catelijne speelde oneerlijkheid, het niet nakomen van
afspraken en het gebrek aan kennis over budgeteren haar
jarenlang parten.
Inmiddels is ze zelf sociaal hulpverlener en heeft ze de leiding over
een team vrijwilligers. Met hen begeleidt ze clienten vanaf de
eerste stap tot aan een eventuele schuldoplossing. De hulp is
gericht op de persoonlijke omstandigheden van de client. Er
samen achter komen hoe de situatie is ontstaan. Samen met de
client en soms met hulp van andere clienten wordt de administratie
op orde gebracht, uitleg en ondersteuning gegeven tijdens lastige
telefoongesprekken. De nadruk ligt hierbij vooral op de
zelfstandigheid van de client.
Voor Catelijne is het vergroten van de zelfredzaamheid van de
client de enige manier om de doelgroep te begeleiden. Catelijne
geeft aan dat ze in al die jaren zelf maar een zo'n hulpverlener
heeft meegemaakt van ruim twintig hulpverleners. Catelijne’s visie
is dat het goed zou zijn wanneer overheidsinstanties en overige

betrokkenen zich openstellen voor een gezamenlijke aanpak zodat
aan beide kanten een gedragsverandering wordt ondergaan.
dr. Mirre Stallen
Mirre Stallen is als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour bij de
Radboud Universiteit Nijmegen. Zij doet onderzoek naar de
psychologische processen die ten grondslag liggen aan gedrag en
combineert hiervoor methoden uit de psychologie, economie en
neurowetenschappen. Haar onderzoek richt zich in het bijzonder
op sociaal, interactief gedrag en op hoe onze beslissingen worden
beïnvloed door sociale omgevingsfactoren, zoals schaarste. Mirre
is gepromoveerd aan de Rotterdam School of Management,
Erasmus Universiteit Rotterdam (2013). Ze heeft een
Mastersdiploma in de cognitieve wetenschappen en een
Bachelorsdiploma in biomedische wetenschappen, beiden behaald
aan de Universiteit van Amsterdam.
dr. Arjan Vliegenthart
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is Arjen
Vliegenthart als wethouder verantwoordelijk voor de portefeuilles
Werk, Inkomen en Participatie en Stadsdeel NieuwWest.
Daarvoor was politicoloog Arjan Vliegenthart sinds 2007 lid van de
Eerste Kamer voor de SP en woordvoerder Buitenlandse Zaken,
Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Binnenlandse Zaken.
Vliegenthart is tevens lid van het landelijk partijbestuur en directeur
van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Bij het bureau doet
hij vooral onderzoek naar de sociaal-economische
hervormingsagenda en internationale ontwikkelingen.

drs. Niek Hoek
Niek Hoek studeerde economie aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam. In de jaren tachtig werkte hij bij Shell in Pernis,
Maleisië en Engeland. In 1992 werd hij bestuursvoorzitter van
Shell Uruguay en daarna directeur beleggingen van het Shell
Pensioenfonds. In 1997 trad hij toe in de Raad van bestuur van
Delta Lloyd Groep en vanaf 2001 is hij daar bestuursvoorzitter.

Annemarie van Gaal
Annemarie van Gaal is ondernemer, investeerder en bekend van
financiële televisieprogramma's als Dragon's Den (KRO), Een
Dubbeltje Op Zijn Kant (RTL4) en DivorceHotel (RTL4). Ze schrijft
wekelijkse columns over economie en politiek in het Financieele
Dagblad en heeft diverse financiële bestsellers geschreven.

Lidy van der Schaft
Lidy van der Schaft werkt sinds juni 2010 als directeur wonen bij
De Key. Daarvoor heeft ze bij diverse corporaties gewerkt zowel in
de stad als in de Kop van Noord Holland. Haar roots liggen in de
gezondheidszorg. Ze heeft een verpleegkundige, bedrijfskundige
en bestuurskundige achtergrond. Lidy geloof oprecht in de kracht
van mensen en als mensen comfortabel wonen kunnen ze hun
kracht inzetten voor alle andere zaken die belangrijk voor hen zijn.
Daarnaast geloof ze in de dialoog: het gesprek leidt tot vaak
onverwachte mogelijkheden en kansen.

Frank Kalshoven
Helder denken voor een betere toekomst, dát is voor Frank
Kalshoven waar het om draait. Onafhankelijk nadenken over alles
wat ingewikkeld is. Van de economie van de publieke sector tot de
strategie van ondernemingen.
Frank Kalshoven is medeoprichter en mededirecteur van De
Argumentenfabriek en tevens publicist. Onlangs verscheen zijn
boek GROEILAND. Helder nadenken over economische bloei in
Nederland. Ook schrijft hij een vaste column ‘Het Spel & de
Knikkers’ op zaterdag in de Volkskrant. Daarnaast is hij een
veelgevraagd gastspreker.

