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Inleiding  
 

2021 is voor GiPSo een jaar van groei geweest. Steeds meer mensen vinden de weg naar GiPSo, 

zowel ouders als professionelen, vaak uit de sector personen met een handicap, die zelf een 
kleinschalig woon- of dagbestedingsinitiatief wensen op te starten. Eind 2021 tellen we 45 leden.  
 

Door de corona maatregelen was het wel moeilijk om 
elkaar te ontmoeten. De infoavonden zijn allemaal 

online doorgegaan en ook de bezoeken aan de projecten 
hebben veelal online plaatsgevonden. Voor sommigen 

was dit een voordeel omdat ze ’s avonds het huis niet 
meer uit moesten, maar de echte ‘ontmoeting’ ontbrak 
hierdoor.  
Ook voor de projecten zelf heeft corona er flink ingehakt. 
Het was moeilijk om als startend project naar buiten te 

treden om medestanders te vinden, activiteiten om 
elkaar beter te leren kennen of om geld in te zamelen 
werden afgelast en bouwactiviteiten werden 

opgeschort.  

 

Toch hebben de meeste projecten met de ondersteuning van GiPSo weer in stapje verder kunnen 
zetten in het waarmaken van hun droom. 

 
Ieder project is weer anders en dus ook het traject om het project op te starten verschilt. Dit vraagt 

maatwerk. Met ieder project gaan we samen op zoek naar de beste route die ze kunnen volgen. 
We geven aanwijzingen en schakelen naar een andere route wanneer er obstakels zijn onderweg of 
wanneer we een betere route gevonden hebben.  

We volgen de projecten telefonisch, via mail of persoonlijk gesprek op. Indien nodig schakelen we 

experten in zoals bijvoorbeeld rond het opstellen van een financieel plan of een programma van 

eisen of wanneer er in een groep een conflict is ontstaan. Ook hebben een aantal projecten weer 
gebruik gemaakt van de extra ondersteuningssubsidie om een traject te volgen samen met een 

expert.  
 

Voor wie het opzetten van een eigen project niet haalbaar blijkt, geven wij info over alternatieven 
die er bestaan want die zijn er, maar mensen zijn hier onvoldoende van op de hoogte en weten niet 
waar te zoeken. Bij GiPSo hebben we het overzicht. Zo kan GiPSo elke ouder of natuurlijke 

steunfiguur van een persoon met een beperking die bij ons aanklopt met het idee om een eigen 

project op te starten, kort maar accuraat informeren over de verschillende mogelijkheden die er 
bestaan op dit gebied en ze gericht doorverwijzen. Zo kunnen ouders de voor hen en hun kinderen 
meest gewenste, maar ook meest realistische keuzen maken.  
 

Helaas hebben een aantal collega’s ons dit jaar verlaten waardoor we op zoek moesten naar 

nieuwe. Dit blijkt niet gemakkelijk gezien de krapte op de arbeidsmarkt maar ook het feit dat we ze 
voorlopig geen aanstelling voor onbepaalde duur kunnen garanderen. Hopelijk komt hier in 2022 
verandering in want de interesse om zelf een initiatief op te starten blijft groeien en als GiPSo 

willen wij met de expertise die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd de mensen graag blijven 

ondersteunen en de weg wijzen naar de mogelijkheden die er zijn in Vlaanderen.  
 

Kortom het was een boeiend jaar. Lees er meer over op de volgende pagina’s.  
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Toegangspoort  
 

GiPSo is een toegangspoort voor nieuwe initiatiefnemers. Mensen die erover denken om zelf een 

kleinschalig woon- of dagbestedingsinitiatief op te starten kloppen bij ons aan met de vraag om 
hen verder op weg te helpen. Via individuele kennismakingsgesprekken en infoavonden geven we 
antwoord op de eerste vragen en proberen we hen te inspireren en empoweren om de stap te 

nemen richting een project.  
Vanwege corona vonden de meeste kennismakingsgesprekken online plaats, evenals de 

infoavonden. Door de deelnemers werd dit gezien als voordeel omdat het gemakkelijker is om aan 

te sluiten dan ’s avonds of in het weekend nog de deur uit te gaan om een infomoment te volgen. 

Dat is ook terug te zien in het groeiend aantal deelnemers.  

Kennismakingsgesprekken  
In 2021 hebben we 21 kennismakingsgesprekken gevoerd met mensen die belangstelling hebben 
om zelf een project op te starten.  
Tijdens deze kennismakingsgesprekken maken we geïnteresseerden  duidelijk wat een kleinschalig 

woon-/dagbestedings (ouder-)initiatief juist inhoudt en wat de rol van GiPSo daarin kan zijn.  

Mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer omdat er steeds meer alternatieven komen om 

personen met een handicap woon- en zorgondersteuning te geven, naast de reguliere vergunde 
zorgaanbieders. Wij geven ze dan niet enkel informatie over GiPSo maar ook over de alternatieven 

die er zijn om zo mensen een goede, weldoordachte keuze te laten maken die het beste aansluit bij 

hun dromen en mogelijkheden.   

Naast deze kennismakingsgesprekken hebben we ook vele telefoongesprekken gevoerd en 
mailverkeer gehad om mensen snel advies te geven en te ondersteunen.   
 

Infosessies: 350 geïnteresseerden 

Infoavonden zijn avonden waarop we geïnteresseerden uitnodigen met de bedoeling hen 
algemene informatie over een initiatief mee te geven. We organiseren dit meestal samen met een 

ouderinitiatief omdat zij echt vanuit praktijkervaring kunnen spreken. 
 In 2021 vonden er 3 infomomenten plaats en hebben we in totaal iets meer dan 100 
geïnteresseerden bereikt:  

• 21/1 in samenwerking met Villa Vief – 21 aanmeldingen  

• 26/5 in samenwerking met Honk. Voor deze infoavond hadden we alle Buso scholen in 

Vlaanderen aangeschreven en dat leverde 57 aanmeldingen op.  

• 23/9 in samenwerking met Escalante - 23 inschrijvingen 
 

Collectieve sessies zijn informatieavonden voor beginnende initiatieven om hen op weg te helpen 

bij de verdere opstart van hun project. Deze sessies staan open voor alle geïnteresseerden en zijn 
gratis. Hierbij hebben we 238 geïnteresseerd bereikt.  
 

Datum Webinar In samenwerking met 
Aantal 
inschrijvingen 

11 feb. Co-Wonen 

Trefpunt Stan, Vesta vzw, 

Casa di Mauro en Pleegzorg 

Vlaams Brabant 38 

25 feb. Zelfstandig wonen 

Trefpunt Stan, Oikonde, 
Pleegzorg Antwerpen en OC 
Sint Jan de Deo 41 
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11 mrt. 
Het financieel 
zorgplaatje Think Out of The Box 34 

31 mrt. 
De juiste tools in 

handen Artevelde Hogeschool 21 

6 mei. 
Hoe zet je een goede 
vrijwilligerswerking op Steunpunt Vrijwilligerswerk 25 

20 mei. 

Goed en duurzaam 
samenleven in een 

nieuw project - kan de 
natuur het ons leren? Hefboom vzw 14 

30 sept. Inclusief leven  Konekt vzw 18 

14 okt. Weg van huis maar toch 
'n warm thuis vinden 

Trefpunt Stan, Villa Vip, 
Toontjeshuizen, 
Thomashuizen 47 

 
Onze jaarlijkse infodag is helaas als gevolg van de Corona maatregelen niet door kunnen gaan. We 
hadden wel een interessant programma  met als thema ‘Wat hebben we geleerd’ opgezet, maar dit 

behouden we voor 2022.  

  

Projectontwikkeling  
 

Wie zijn onze leden  
GiPSo ondersteunt eind 2021 45 projecten. Dit zijn er 9 meer dan in 2020. Hiervan zijn er 38 
betalend aan 10 euro per maand en 7 zijn zogenoemde nazorgprojecten. Wanneer we uitgaan van 

een gemiddelde van 10 personen per project komen we totaal aan 450 personen die een 

alternatieve oplossing hebben of binnenkort krijgen.  
We begeleiden hen van de allereerste droom tot en met de opstart van het project.  

Van deze projecten zitten er 15 in de verkennende fase, 11 in de projectontwikkelingsfase, 12 in de 

opvolgingsfase en 7 in de nazorgfase.  

.   

  
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nazorg

Opvolging

Projectontwikkeling

Verkennende fase

Fase van projecten
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34 Projecten zijn een woonproject waarvan er een aantal ook dagbesteding aanbieden aan hun 

bewoners en 2 daarvan hebben een apart project opgezet om ook dagactiviteiten aan te kunnen 
bieden aan anderen, 11 projecten zijn specifiek dagbestedingsproject.  
Eind 2021 zijn er 5 projecten aan het bouwen, zijn er 8 woonprojecten operationeel en 8 

dagbestedingsprojecten. Een aantal projecten bieden al dagbesteding aan in afwachting van het 

opstarten van het woonproject.  
De projecten bevinden zich in  Antwerpen (15), in Oost Vlaanderen (9), Vlaams Brabant (11), 
Limburg (5) en in West Vlaanderen (5).  

 

 
 

De meeste projecten worden opgestart door oudergroepen waarbij een aantal ouderparen zich 

hebben verenigd. De anderen zijn ofwel projecten vanuit netwerk van persoon met een beperking 

of vanuit vrijwilligers- vaak mensen die professioneel in de sector werkzaam zijn.    

 

Een analyse betreffende de moeilijkheden die onze projecten ondervinden in het doorstromen 

naar een volgende fase geeft aan dat het wachten op budgetten bij elk project een groot probleem 
is. De zoektocht naar bondgenoten hangt zeer nauw samen met de problematiek van de 
wachtlijsten op een budget. Mensen op de wachtlijst zijn wel vragende partij voor projecten in 

eigen regie, maar het blijft een risico met verregaande engagementen.   

Verder is het zeer moeilijk om binnen de inkomensgrenzen van personen met een beperking een 

duurzaam en kwalitatief vastgoed te realiseren. Het blijkt niet eenvoudig om partners te vinden die 
onze projecten willen ondersteunen.   

 

Bij een groot aantal projecten is de ontwikkeling vertraagd vanwege corona; de projecten konden 

minder bij elkaar komen om voortgang te maken, infoavonden om medestanders te vinden 
werden afgelast, de bouw vertraagde bij een paar projecten.  
Projecten hebben hun werking (tijdelijk) stil gelegd of althans geen activiteiten ontplooid. Dit heeft 

een geweldige impact gehad op zowel de jongeren als de ouders omdat de jongeren thuis 

opgevangen moesten worden. Ook de financiële strop is enorm doordat de dagprijs wegviel 

evenals de inkomsten uit verkoop van producten. Een initiatief heeft bijvoorbeeld een bakkerij die 

brood verkoopt. Doordat ze moesten  sluiten, hadden ze geen inkomsten terwijl de uitgaven wel 

door bleven lopen. Ook de inkomsten voor de bewoners waren weggevallen. De 

medewerkers/bewoners hebben geen budget om dit op te kunnen vangen. De fondsenwerving 

heeft het ganse jaar op een laag pitje gestaan en Music for Life had haar concept gewijzigd 

waardoor ook daar de inkomsten van wegvielen. Doordat er geen benefietacties konden worden 

georganiseerd liepen veel projecten een groot deel van hun inkomsten mis die essentieel zijn voor 

de werking om het financieel plaatje rond te krijgen omdat niet iedereen een budget heeft.  

34%

25%
18%

12%
11%

Verdeling over provincies

Antwerpen Vlaams Brabant Oost Vlaanderen

West Vlaanderen Limburg
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Activiteiten  
 

We hebben in 2021 een Rondje Vlaanderen gedaan -al was het dan online- langs alle aangesloten 

projecten om de voortgang van de projecten te bespreken en waar ze nog extra ondersteuning 

konden gebruiken. Dit zijn gesprekken die gaan over de projectontwikkeling in het algemeen of 

over specifieke zaken als financiën, regelgeving, het vinden van medestanders, ..Veel vragen gaan 

ook over de keuze van uitvoering (zelf zorgaanbieder worden of samenwerken met 

zorgaanbieder?).  Waar nodig hebben we de vragen doorgespeeld naar externe experten. 

Net als voorgaande jaren hebben we de projecten weer de mogelijkheid gegeven om beroep te 

doen op een extra ondersteuningsbudget waarbij trajecten door experten kunnen worden 
aangevraagd en waarbij GiPSo deze trajecten vergoed.  

9 Projecten hebben een aanvraag ingediend. Sommigen wilden ondersteuning op meerdere 

vlakken.  

• 3 projecten vroegen ondersteuning bij het opstellen van een financiële planning 
zorgplan/vastgoed 

• 1 project wilde ondersteuning bij het onderhandelen met een VZA,  

• 1 project wilden ondersteuning bij het vastgoedconcept,  

• 3 projecten wilden werken rond groepsdynamiek (conflicthantering, inzetten van talenten)  

• 3 projecten wilden juridische ondersteuning (oprichten coöperatie, stichting, statuten, 
cohousing 

• 2 projecten wilde hulp bij het zoeken naar bondgenoten, vrijwilligers,  

• 1 project wilde ondersteuning bij fondsenwerving.  
 

Wij zijn met de inzet van externe experten met deze vragen aan de slag gegaan. Voor ieder project 
werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen het project, de expert en GiPSo als 
‘derde betaler’. De projecten en de experten engageren zich om GiPSo te informeren over zowel 

het proces als het resultaat van de dienstverlening. Ook eventueel opgemaakte documenten 
worden ter beschikking gesteld van GiPSo want de bedoeling van deze trajecten is dat het 

vragende project geholpen wordt, maar ook dat de andere projecten er iets uit kunnen leren.   
Zo heeft het bureau Scwitch uit Leuven voor een project modelstatuten opgesteld met een aantal 

varianten die door andere beginnende initiatieven kunnen worden gebruikt. Met een ander project 
is samen met een expert een Programma van Eisen opgesteld dat weer ter inspiratie dient voor 

andere projecten. Kortom de projecten kunnen elkaar inspireren en ook veel van elkaar leren.  

Andere activiteiten  

 

Daarnaast informeren we onze leden en andere belangstellenden via onze website. Deze wordt 

goed bezocht met een gemiddeld aantal bezoekers van 300 per maand.  
GiPSo heeft samen met de projecten in de loop der jaren heel wat expertise opgebouwd rond de 
opstart van kleinschalige woon- en dagbestedingsprojecten. Wij hebben onze website uitgebreid 

met de rubriek ‘Meer weten’, waar we via een aantal vaste rubrieken onze expertise delen. Deze 
vaste rubrieken zijn: 

 

- Over GiPSo - Voorbeelddocumenten 

- Ervaringsdeskundigen aan het woord - Missie en Visie 

- Vormen van een groep - Vastgoed en geschikte constructies 

- Financiën en fondsenwerving - Organiseren van de zorg 



8 
 

- Projectontwikkeling - Inspiratie 

- Forum en actualiteit - Wetgeving 

 

Op de website hebben we ook een zoekertjespagina waar projecten een zoekertje kunnen plaatsen 
wanneer ze op zoek zijn naar medebewoners, ouders en vrijwilligers.  
Iedere maand versturen we een nieuwsbrief naar ruim 550 adressen en zijn we ook te vinden op 
Facebook die een groeiend aantal bezoekers krijgt.  
 

Om projecten die kunnen beschikken over een eerste PVB te informeren hebben we een 
infobrochure samengesteld; ‘Mijn eerste PVB, wat nu’. Op veler verzoek hebben we ook onze 
rekentool voor Kostprijsberekening aangepast.  

 

Dat er belangstelling is voor kleinschalige initiatieven blijkt ook uit de vraag van diverse studenten 
om met ons in gesprek te gaan voor hun eindwerk.  
Ook de Thomas Moore Opleiding uit Antwerpen was vragende partij voor een college over dit 

onderwerp voor hun opleiding Verpleegkunde.  

Wij hebben meegewerkt aan de (online) Inclusiebeurs georganiseerd door o.a. het Vlaams 
Welzijnsverbond op 6 oktober. 

Wij hebben een infoavond verzorgd op 11 oktober bij KIDS in Hasselt. 
Wij hebben gesprekken gevoerd met o.a. Inclusie Invest, Pathmakers, Oak Trees, Thomashuizen, 
Toontjeshuizen, Villa Vip, DOP’s en zijn er contacten met gelijkaardige organisaties als GiPSo in 

Nederland. 
 

GiPSo is de ideale schakel tussen project en overheid.  GiPSo signaleert nieuwe ontwikkelingen 
en tendensen en zoekt samen met de overheid naar de best mogelijke oplossingen voor 

problemen in de regelgeving waar initiatiefnemers tegenaan lopen.  

• Op 2 februari hebben we samengezeten met Bavo Smits, adjunct kabinetschef sociale 
economie op het werk van het Kabinet Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en 

Landbouwen vanuit het kabinet Welzijn Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 
namen deel Kurt Asselman, raadgever personen met een handciap bij minister Beke en Evelien 

de Ras, innovatie, sociale economie en duurzaamheid. We hebben onder andere gesproken 
over de initiatieven die zinvolle dagbesteding aan willen bieden en voor sommige ook liefst 
betaald werk maar dat je dan tegen regelgeving opbotst die dit onmogelijk maakt. Verder 
kwam aan bod dat er eigenlijk al veel bestaat en dat er veel mogelijk is, maar dat dit niet 

overzichtelijk is.  Wij hebben naderhand nog een aantal ‘good practices’ doorgestuurd.  

• Zo werd ook de samenwerking met de diensten voor pleegzorg Vlaanderen onder de loep 

genomen. 

• Bij verschillende gemeenten groeit er ook interesse om mee te werken aan de opstart van 
kleinschalige projecten. Zij zien dit vaak in een groter geheel waarbij er een site in de gemeente 

wordt aangemerkt waar verschillende sociale initiatieven samen komen zoals een 
kinderopvang, een woonzorgcentrum, winkelcentrum en een kleinschalig initiatief. Zo hebben 
we bij de gemeente Hulshout in de jury gezeten om te bekijken wie er in aanmerking kwam 
voor een dergelijke site en zijn meerdere projecten in onderhandeling met hun gemeente om 
aan te kunnen sluiten bij zo’n project.   

• Bij het VAPH hebben we meegewerkt aan het opstellen van 2 web enquêtes: 
- Web enquête kleinschalige initiatieven 

- Web enquête IMB bij initiatieven voor wooninfrastructuur en/of dag ondersteuning voor 
personen met een handicap. 
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Met de Koning Boudewijnstichting hebben wij een fonds ‘Vrienden van GiPSo’ opgericht waarbij 

startende initiatieven een projectrekening kunnen openen via dit fonds zodat ze fiscale attesten uit 
kunnen reiken. In 2021 hebben 2 projecten een aanvraag hiervoor gedaan.  
  

Interne organisatie GiPSo  

Personeel  
GiPSo startte het jaar 2021 met vier personeelsleden;  
- Dries Fonteyn als halftijds coördinator en halftijds coördinator van Trefpunt Stan.  

- Bernadette Rutjes (60%) als eerste aanspreekpunt voor GiPSo voert zij  
de kennismakingsgesprekken met nieuwe initiatiefnemers en de opvolging, organisatie 

expertenwerking en infomomenten, inhoudelijke ondersteuning, overleg met externen, 
administratie en communicatie, opbouwen partnerships.  

- Hilde Van Riet (60%) kennismaking en opvolgen initiatiefnemers, inhoudelijke ondersteuning, 
schrijven van informatieve artikels, opbouwen partnerships 

- Chris Troffaes (60%) communicatie (facebook, nieuwsbrief) en opstellen brochures en artikels 
Chris Troffaes zocht andere wegen op (per 28/02/21) en Hilde Van Riet ging per 31/12/2021 met 
(vervroegd) pensioen. Voor de functie coördinator werd even een time-out toegepast. De vacature 
wordt in maart 2022 verspreid. 

Voor de invulling van de andere functies blijft de vacature open waarbij de onzekerheid van een 

betrekking van bepaalde duur een paar kandidaten deed afhaken. 

 

Experten  
Afgelopen jaar werd gekozen voor het inschakelen van experten die op bepaald domein op 
aanvraag extra ondersteuning kunnen bieden aan de projecten. 

De experten waarmee GiPSo samenwerkt, zijn:  

• Alex de Kind, expert vastgoedontwikkeling  

• Ann Blomme, Fiola vzw  

• Astrid Clabots, experte cohousing juridisch  
• Ilja de Koster, expert Fondsenwerving  

• Inge Melotte, koko-ro, experte groepsbegeleiding  

• Jan Coupe, expert groepsdynamica (Tabor groep) 

• Nadia Quintens, coach vrijwilligerswerking  
• Natallia Palashenkava, experte bouwkosten 

• Rudi Ceunen, financieel expert Hefboom  
• Tatjana van Driessche, Start West-Vlaanderen  

• Yves Schorpion, voorheen Resonans vzw  

 
We hebben in 2021 contacten gehad en samengewerkt met diverse organisaties. In bijlage een 

overzicht van de ‘tentakels’ van GiPSo.   

Financiën 
 

Tot slot hierbij nog een overzicht van de gemaakte uitgaves en inkomsten. Voor de details zie 

bijlagen: 
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   Deb Cred 

Uitgaven    

  Personeel   129.534   

  Huisvesting  8.022   

  Abonnementen  314   

  Drukwerk  1.282   

  Kantoor   617   

  Vervoer  550   

  Communicatie Website ea   7.838   

  Experten  16.060   

  Werking softw. Ea   10.112   

     

Inkomsten    

  Subsidie      150.000 

  Lidgelden    3.520 

  Terug 2020    4.530 

  DIV     246 

       

  SOM 174.331 158.296 

 resultaat van het werkjaar verschil -16.035   

       

 
 
    

74%

5%
0%1%0%0%

5%

9%
6%

UITGAVEN

Personeel Huisvesting Abonnementen

Drukwerk Kantoor Vervoer

Communicatie Experten Werking softw. Ea



11 
 

Besluit  
 

We merken dat mensen blijven dromen van een eigen project – zie hiervoor de toename in het 
aantal kennismakingsgesprekken, het groeiende aantal deelnemers aan de infoavonden en de 
uitbreiding van het aantal leden.   
De verscheidenheid aan vragen is groot  en mensen worden  creatiever in het bedenken van 
oplossingen. Er zijn al een aantal goede praktijkvoorbeelden van projecten die zijn opgestart 

waardoor mensen zien dat het kan. Het vraagt echter ook veel energie van de initiatiefnemers en 
de financiële haalbaarheid blijft een groot probleem.  
 
We zijn overtuigd van de noodzaak van een organisatie als GiPSo die groepen begeleidt en 

ondersteunt in hun zoektocht binnen de uitwerking van hun project. De markt  van kleinschalig, 
inclusief wonen ontwikkelt zich snel en er verschijnen steeds meer aanbieders op de markt. Het is 
belangrijk dat GiPSo als organisatie het overzicht behoudt, de veelheid aan initiatieven bundelt en 

de mensen wegwijs maakt in deze veelheid en verscheidenheid. 

GiPSo heeft in de loop der jaren al heel wat ervaring en expertise opgebouwd en informatie 
verzameld. Het blijft vandaag en in de toekomst belangrijk om deze know-how ter beschikking te 

stellen van nieuwe initiatiefnemers. Ook in andere sectoren, onder andere in de ouderenzorg en 

de kinderopvang ontwikkelen zich kleinschalige initiatieven. Het bundelen van inzichten en 
ondersteuning is een nieuwe uitdaging. 

 

GiPSo helpt om de juiste richting te kiezen. Ouders/andere initiatiefnemers die met vol 
enthousiasme en de nodige energie en mogelijkheden zelfstandig een eigen initiatief willen 

uitbouwen, moeten dit zeker ook in de toekomst kunnen blijven doen en hierbij de nodige 
ondersteuning krijgen. Ouders die (uit noodzaak of wanhoop) denken zelf iets te willen opstarten 

maar hier niet de nodige draagkracht of capaciteiten voor hebben, kan GiPSo helpen om de juiste 
richting te kiezen.  

Wij zijn daarom al gestart om onze bekendheid in Vlaanderen te vergroten zodat elke persoon met 

een beperking en de mensen uit zijn netwerk weten waar ze moeten aankloppen om alle info te 

krijgen over mogelijke pistes om zelf een kleinschalig, inclusief woon- of dagbestedingsproject op 

te starten en om elk model met zijn sterktes en zwaktes snel en overzichtelijk te leren kennen. 
 

De volgende jaren willen we daarom als GiPSo als onafhankelijke organisatie, de projecten blijven 

informeren, ondersteunen en samenbrengen om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te 

doen. Wij zijn er klaar voor om onze opdracht verder te zetten en verder uit te bouwen.  

 

 
 

 


