ISD Brabantse Wal gebruikt Antwoord op
“Onze keuze is gevallen op Antwoord op, omdat die site voor 90% wordt
onderhouden door Schulinck. Je hoeft er zelf weinig onderhoud aan te plegen.”
De gemeente Bergen op Zoom maakt deel uit van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) met de gemeenten Steenbergen
en Woensdrecht. De ISD, met de naam Brabantse Wal, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bijstandswet in deze
gemeenten. Voor het beantwoorden van de vragen van de 2550 clienten koos de ISD voor Antwoord op bijstand van Schulinck.
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