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1 INLEIDING 

 
In de eenheid Noord-Holland werken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en private partijen 

samen om het aantal woninginbraken terug te dringen. Het Programmabureau Integrale Veiligheid 

faciliteert de integrale aanpak woninginbraken en bedient daarmee 38 gemeenten in de eenheid 

Noord-Holland. Van de 38 gemeenten stonden in april 2013 vijf gemeenten in de landelijke top 50 met 

meeste woninginbraken (absolute aantallen). Dit waren de gemeenten Alkmaar, Haarlem, 

Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad. In 2014 is de gemeente Hoorn hier aan toegevoegd.  

De eenheid Noord-Holland bestaat uit 3 districten en telt 38 gemeenten: Kennemerland (10 

gemeenten), Noord-Holland Noord (19 gemeenten) en Zaanstreek-Waterland (9 gemeenten).  

 

1.1 Het project 

Woninginbrekers houden zich niet aan grenzen van buurten, gemeenten, of regio’s. Dit leidt er toe dat 

het fenomeen woninginbraken niet enkel een probleem is van een individuele gemeente, maar een 

gezamenlijk probleem van alle gemeenten in de eenheid Noord-Holland. Een veelgeziene tendens is 

dat wanneer in de ene gemeente de aanpak wordt geïntensiveerd in de andere gemeente het aantal 

woninginbraken toe neemt: het waterbedeffect. Om in Noord-Holland dit waterbedeffect te voorkomen, 

moeten alle gemeenten over de mogelijkheid beschikken hun hotspot aanpak te intensiveren. Vanuit 

deze gedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgemeesters voor de openbare orde 

en veiligheid in de gemeenten, wordt aan de hotspot aanpak woninginbraken in heel Noord-Holland 

op dezelfde wijze een impuls gegeven. Daarbij dient uiteraard bijzondere aandacht uit te gaan naar de 

gemeenten die in de landelijke top 50 met meeste woninginbraken staan. 

 

Buurtauto Stop Woninginbraken  

Om de 38 gemeenten te kunnen bedienen en tegemoet te komen aan de behoefte probleemgerichte 

interventies te plegen, wordt in ieder district voor de periode van zes maanden gebruik gemaakt van 

de inzet van een Preventieteam Stop Woninginbraken. Voor de uitvoering van het project worden 

preventieadviseurs van ISA Security ingezet. De teams geven daar waar de problemen zich 

concentreren gericht preventieadvies aan burgers over het (beter) beveiligen van de woning en ze 

creëren bewustzijn. Ieder preventieteam beschikt over een buurtauto en buurttent die de 

herkenbaarheid van de teams in de wijken vergroot.  

 

Direct en concreet inspelen op de situatie in een wijk waar veel wordt ingebroken, d.m.v. een op de 

modus operandi gebaseerd preventieadvies en het creëren van bewustzijn bij burgers, vormt de kern 

van de aanpak die de gemeenten, politie Noord-Holland, Openbaar Ministerie en ISA gezamenlijk 

uitvoeren. Omdat de preventieteams bestaan uit gekwalificeerde personen kan in wijken waar veel 

wordt ingebroken direct worden ingespeeld op de ernst van de situatie en herhaald slachtofferschap in 

de buurt worden beperkt. Door de inzet van de teams krijgen alle gemeenten in Noord-Holland een 

goede kans om de aanpak van woninginbraken in lokale probleemgebieden te intensiveren en 

voorkomen we het waterbedeffect.  
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1.2 Doelstelling  

Het project Buurtauto Stop Woninginbraken moet bijdragen aan een daling van het aantal 

woninginbraken in Noord-Holland.  

 

Er zijn 3 hoofddoelstellingen geformuleerd: 

- Creëren van beter beveiligde woningen (onder andere d.m.v. het PKVW); 

- Creëren van meer bewustzijn bij bewoners in wijken waar veel wordt ingebroken (treffen van 

preventiemaatregelen en het aanpassen van het woongedrag);  

- Vergroten van de meldingsbereidheid. 

 

Daarnaast zijn de volgende subdoelen geformuleerd:  

- Verkleinen van de kans op het herhaald of bijna herhaald slachtofferschap;  

- Groepsgedrag bij bewoners stimuleren: als buurman X zijn huis beveiligt, gaat buurman Y dit 

ook doen en wijst men elkaar op de eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van 

woninginbraken;  

- Stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie projecten. 

 

1.3 Samenwerking met International Security Agency B.V. (ISA) 

De 38 gemeenten, politie en Openbaar Ministerie Noord-Holland werken voor de uitvoering van het 

project samen met International Security Agency, hierna te noemen ISA.  

ISA is een full service dienstverlener op het gebied van beveiliging, hospitality en veiligheid. Het van 

oorsprong Friese bedrijf heeft naast een vestiging in Heeg, een hoofdvestiging in Amsterdam vanwaar 

zij haar klanten bedient. ISA heeft ruim 600 medewerkers (100 medewerkers fulltime) in dienst. Alle 

medewerkers van ISA zijn gekwalificeerde beveiligings- en hospitalitymedewerkers.  
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2 AANPAK 

 

2.1 Visie 

In Noord-Holland werken de ketenpartners aan een gezamenlijk doel: een afname van het aantal 

woninginbraken, beter beveiligde woningen en het creëren van meer bewustwording bij bewoners in 

buurten waar veel wordt ingebroken door middel van gericht preventieadvies. Alle ketenpartners 

onderschrijven deze ambitie en houden elkaar scherp in een gezamenlijke integrale aanpak.   

 

Het reduceren van het aantal woninginbraken in een wijk waar veel wordt ingebroken gaat makkelijker  

als meer bewoners bereid zijn om verdachte situaties te melden bij de politie, meer bewust zijn van 

wat zij zelf kunnen doen om de kans op een inbraak te verkleinen en bereid zijn hun woningen beter 

te beveiligen (middels o.a. PKVW). Betrokkenheid van burgers en een gezamenlijke aanpak met de 

ketenpartners is van belang om de doelstellingen van het project te kunnen halen.  

 

Politie Noord-Holland werkt langs de lijn van 'The Best of Three Worlds', een combinatie van 

informatiegestuurde politie, probleemgerichte aanpak en burgerparticipatie. Cruciaal in deze aanpak is 

het plegen van inzet daar waar dit het meest benodigd en effectief is. Oftewel inzet op hot spots, hot 

times, hot shots, hot groups en hot victims. Deze werkwijze staat centraal binnen het project en in de 

samenwerking tussen gemeenten en politie.  

 

2.2 Structuur 

Het project is tot stand gekomen vanuit de samenwerking tussen 38 gemeenten, politie en het 

Openbaar Ministerie Noord-Holland. Een Projectleider van het Programmabureau Integrale Veiligheid 

voert de regie op het project en doet dit namens de samenwerkingspartners.  

De operationele coördinatie ligt bij de Operationeel Manager van ISA, die eindverantwoordelijk is voor 

de uitvoeringsdiensten geleverd door ISA. Binnen ISA zijn twee coördinatoren aangesteld die 

verantwoordelijk zijn voor dagelijkse operationele aangelegenheden. 

 

2.3 Coördinatie 

Op dit project worden door ISA twee coördinatoren gezet. Zij worden gezamenlijk op het project te 

werk gesteld zodat beide coördinatoren inhoudelijk bekend zijn met het project. De coördinatoren 

staan onder leiding van de Operationeel Manager, die het eerste en vaste aanspreekpunt is voor de 

Projectleider van het Programmabureau Integrale Veiligheid.  

 

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de preventieteams en 

gaan eens per week in de sterkte met de preventieteams op pad om feeling te houden met de 

‘werkvloer’, het geven van training ‘on the job’ evenals het controleren van de kwaliteit van de  

dienstverlening. Hands-on voor maximaal resultaat. De Operationeel Manager heeft wekelijks 

bilateraal overleg met de coördinatoren. Deze constructie heeft zich in positieve zin bewezen op onder 

andere het project Near Repeat in Amstelveen (2011-2014). 
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2.4 Projectorganisatie 

 

 
2.5 Inzet van mankracht 

Voor het project wordt een poule van dertien preventiemedewerkers beschikbaar gesteld (elf 

preventieadviseurs en twee coördinatoren) met een juiste man/vrouw verhouding. Per district wordt 

een koppel van minimaal twee preventieadviseurs ingezet. De preventieadviseurs zijn ervaren, 

getraind, hebben een driedaagse opleiding tot gecertificeerd PKVW adviseur gevolgd (opleidingen zijn 

verzorgd door het beveiligingscentrum) en zijn tevens in het bezit van een beveiligingsdiploma. Dit 

heeft als toegevoegde waarde dat de medewerkers tijdens hun werkzaamheden ook extra scherp zijn 

op verdachte omstandigheden in de wijken waar zij actief zijn (extra ogen en oren voor de 

samenwerkingspartners).  
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In eerste instantie worden de preventieadviseurs van maandag t/m vrijdag ingezet. Op woensdagen 

en vrijdagen worden extra preventieadviseurs per team ingezet. Uit ervaring (Near Repeat project in 

Amstelveen) is bekend dat op deze dagen de bewoners over het algemeen thuis beter bereikbaar zijn. 

Door de inzet op deze dagen te verhogen, kunnen meer preventiegesprekken met bewoners worden 

gerealiseerd.  

 
Social Return 

De drie extra medewerkers (op woensdag en vrijdag per district één) worden ieder aangevuld met één 

persoon met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze personen worden met behoud van uitkering in een half 

jaar door ISA opgeleid tot preventieadviseur. Zij worden op woensdag en vrijdag boven de sterkte aan 

een ervaren preventieadviseur gekoppeld. Hierdoor intensiveert de inzet naar zes preventieteams op 

de dagen dat de bewoners het beste bereikbaar zijn.  

 

Voor de personele bezetting wordt altijd (voor ieder team) rekening gehouden met vakantie, eventuele 

ziekte en andere vormen van verzuim, evenals het verwerken van eventuele extra aanvragen (b.v.  

inzet van de buurtauto en “Stop Woninginbraken Tent” tijdens een braderie in het weekend). De 

hierdoor opengevallen roosterdiensten worden opgevangen door de vaste ingewerkte “reserve” 

medewerkers, waardoor de continuïteit wordt gewaarborgd. Deze reservemedewerkers worden 

regelmatig ingezet, aangezien bekendheid met het project de kwaliteit en flexibiliteit bevordert. 

 

2.6 Planning van de bezoeken 

Alle gemeenten hebben één ambtenaar van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid aangesteld als 

contactpersoon voor het buurtauto project. Met deze vaste contactpersonen worden afspraken 

gemaakt over de bezoeken en inzet van de preventieteams. Het leveren van lokaal maatwerk en de 

inzet van de teams afgestemd op lokale behoeften van gemeenten wordt op die manier geborgd. Voor 

optimale samenwerking wordt met de 38 gemeenten een gesprek gepland voor kennismaking en 

doornemen van wensen, behoeften en het nader bespreken van de toelichting op de doelstellingen. 

Daarbij gaat de aandacht ook uit naar het verbinden van het buurtauto project aan reeds bestaande 

activiteiten binnen de lokale aanpak (zoals buurtbijeenkomsten, burgerparticipatie projecten etc.).   

De gemeente maakt zelf een lokaal projectplan voor de inzet van de teams, waarin wordt beschreven 

hoe de bezoeken worden gepland en welke activiteiten zij verrichten in voorbereiding, uitvoering en na 

afloop.  

 

Politie Noord-Holland informeert ISA en gemeenten over de B3W hotspots woninginbraken. Op basis 

van die informatie en aanvullende informatie van gemeenten genereren de coördinatoren van ISA 

informatie bij de daartoe aangewezen medewerkers. Met deze informatie stellen de coördinatoren een 

plan van aanpak op voor de komende periode en communiceren dit met de drie uitvoerende teams 

doormiddel van een briefing. Na voltooiing van de planning worden gemeenten en politie nogmaals 

geïnformeerd over de komst van het Stop Woninginbraken Team, zodat de communicatie tijdig kan 

worden ingericht. 
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De preventieadviseurs krijgen iedere maandagochtend per e-mail een planning aangeleverd. Hierin 

staan de diensttijden, te bezoeken wijken/buurten en collega’s aangegeven. Ook zal een meerijdlijst 

worden toegevoegd. De bestuurder van de auto kan per dag verschillen, al naar gelang de werklocatie 

versus de woonlocatie van onze preventieadviseurs (kosteneffectief plannen). 

 
2.7 Uitvoering 

Alle gemeenten worden gedurende het project (1 juli - 31 december 2014) minimaal 3 keer bezocht 

door een preventieteam Stop Woninginbraken. De focus van de bezoeken ligt daarbij op de 14 B3W-

hotspots. Daarnaast worden ook opkomende hotspots bezocht en is er ruimte voor het opzetten van 

een Gemeentelijke Informatietent Stop Woninginbraken op plekken waar evenementen zijn (markten, 

braderieën, winkelcentra etc.). 

 

Het voeren van gesprekken met burgers in hotspot wijken woninginbraken staat centraal in de 

uitvoering. De preventieteams bezoeken de wijken per Buurtauto Stop Woninginbraken. Met 

informatie van politie en gemeenten over die wijk (modus operatie, specifieke problematiek, etc.) gaan 

zij dan het gesprek met de bewoners aan.  

 

De preventieteams beschikken over verschillende communicatiemiddelen (flyers, folders, 

deurhangers), gadgets (tijdschakelaars en kozijnbeugels) en verwijzen naar relevante 

informatiebronnen in het gesprek met de burger. Op die manier worden bewoners op optimale wijze te 

woord gestaan wanneer zij op zoek zijn naar specifieke informatie of als zij vragen hebben. 

 

De preventieteams beschikken over een bezoeklijst waarin zij het volgende via een iPad 

administreren: 

o Straatnamen waarin zij actief zijn geweest; 

o Aantal bezochte woningen; 

o Aantal gesproken bewoners; 

o Aantal bewoners die niet thuis waren; 

o Aantal bewoners die het bezoek niet op prijs stelden; 

o Aantal afgegeven preventiefolders, informatiebrieven, witte voetjes, tijdschakelaars 

en/of kozijnbeugels. 

 

Blijkt uit de bezoeklijst dat in een bepaald tijdskader veel bewoners niet thuis zijn, dan worden de 

bezoektijden vervroegd/verlaat en/of naar de zaterdag of andere dagen verplaatst. Daarnaast kan het 

noodzakelijk zijn dat er in een bepaald tijdskader (bijvoorbeeld 17:30-20:30 uur) meer 

preventieadviseurs in een hotspot nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Door altijd een 

reservecapaciteit van 25% beschikbaar te hebben en 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar te 

zijn, kan er flexibel op- en af geschaald worden.  

De ambitie is om minimaal 550 preventiegesprekken per week af te leggen. Dit betekent voor de duur 

van het project een totaal van 14.300 gesprekken.   
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Achterlaten informatiebrief 

Indien een bewoner niet thuis wordt aangetroffen, kan een informatiebrief achtergelaten worden. 

Iedere gemeente bepaalt zelf of dit op prijs wordt gesteld. In de brief staat dat het preventieteam Stop 

Woninginbraken bij de bewoner langs is geweest om preventieadvies te geven. Daarnaast staat in de 

brief het volgende: 

� Wat is het project Buurtauto Stop woninginbraken; 

� Wie zijn de preventieteams; 

� De modus operandi binnen de hotspot; 

� Een contactnummer van de gemeente zodat men verdere informatie kan opvragen + eventuele 

contactgegevens van gecertificeerde PKVW-bedrijven voor het maken van een afspraak; 

� Data dat (eventuele) specifieke informatiebijeenkomsten in de wijk gepland staan, waarbij politie 

en gemeente adviseren en informeren over preventiemaatregelen aan burgers; 

� Het belang van het aanmelden bij Burgernet en soortgelijke burgerinitiatieven.  

 
Stop Woninginbraken Tent 

Om naast de huis aan huis bezoeken in contact te komen en mensen voor te lichten, kunnen 

gemeenten ook gebruik maken van de Gemeentelijke Informatietent Stop Woninginbraken. Deze kan 

worden opgezet in plekken waar veel mensen samen komen. Bijvoorbeeld bij een winkelcentrum (in 

een hotspot gebied), braderie, markt etc. Dit maakt het mogelijk in korte tijd een groot publiek te 

bereiken.  

 

3 COMMMUNICATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR  
 

3.1 Communicatie  

De teams beschikken over de volgende communicatiemiddelen: 

- Burgernet folder;  

- Beveiligingswijzer van het beveiligingscentrum;  

- Folder “Voorkom een inbraak in uw woning” van Het CCV; 

- Witte voetjes; 

- Deurhangers van Het CCV; 

- Diverse gadgets: o.a. van burgernet, tijdschakelaars en kozijnbeugels.  

 

Door de werkgroep communicatie (bestaande uit politie, gemeenten en OM) zijn drie producten 

ontwikkeld die binnen het project gebruikt worden en beschikbaar zijn gesteld aan alle partners:  

- Korte animatie: https://www.youtube.com/watch?v=Sd5GTaAwMoE 

- Folder 

- Poster 

Daarnaast is een format persbericht en een QA opgeleverd, zodat alle betrokkenen over de juiste 

informatie beschikken en de communicatie-uitingen en persberichten de zelfde boodschap 

verkondigen. Hierdoor komt er meer eenduidigheid en herkenbaarheid in de communicatie.  
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De kernboodschap is: Stop Woninginbraken – Een veilige woning heeft u zelf in de hand. 

 

Afgesproken is dat iedere gemeente zelf verantwoordelijk is voor de lokale communicatie 

(communicatie vanuit de gemeente is leidend binnen het project) en dat bij vragen van journalisten 

over cijfers, modus operandi, trends, etc. vooraf de afstemming wordt gezocht met de Mediadesk van 

politie Noord-Holland. Dit om onjuiste en tegenstrijdige berichtgeving te voorkomen.  

 

3.2 Herkenbaarheid 

- De drie buurtauto’s zijn voorzien van het Stop Woninginbraken logo en de logo’s van politie, 

gemeenten en Openbaar Ministerie.  

- De preventieadviseurs dragen een rood hesje dat voorzien is van het projectlogo Stop 

Woninginbraken en dragen op de rug de tekst “Preventieadviseur Buurtauto”.  

- De buurttenten zijn voorzien van het logo Stop Woninginbraken en de tekst “gemeentelijke 

informatietent”.  

 

Social Media 

Ten behoeve van het project is een Twitter account (@stopinbraken); https://twitter.com/StopInbraken 

geactiveerd. Door middel van dit medium wordt informatie gedeeld over de locatie(s) die bezocht 

worden en acties zoals aanwezigheid van de teams bij winkelcentra, markten en braderieën. Deze 

lokale informatie wordt door de wijkagenten en gemeente geretweet voor een maximaal effect. 

 

Website 

Tevens is een website (www.stopwoninginbraken.nl) ingericht waar algemene informatie over het 

project is te vinden, de aangesloten samenwerkingspartners staan vermeld en wordt verwezen naar 

websites waar tips op staan om de kans op een inbraak te verkleinen. De website is voornamelijk 

bedoeld voor mensen die vragen hebben naar aanleiding van de buurtauto’s die zij zien rijden of het 

bezoek van de preventieteams aan de wijk. De website staat vermeld op alle drie de buurtauto’s.  

 

3.3 Contact met gemeenten 

Bij de start van het project ontvangen alle gemeenten en politie een gastheerbrief ter introductie van 

de preventiemedewerkers. Daarnaast hebben de Operationeel Manager en de coördinatoren op 

structurele basis contact met de gemeenten. In dit contact worden de te bezoeken hotspots 

gedetailleerd besproken om zodoende volledig geïnformeerd en voorbereid de preventieteams in te 

zetten.  

 

3.4 Contact met bewoners 

Het is de bedoeling dat de gemeenten bewoners in wijken die bezocht worden van te voren 

informeren over de komst van het preventieteam. Daarvoor gebruiken zij een bewonersbrief (indien 

gewenst afkomstig van de burgemeester) en ook burgernet kan worden ingezet. 

Bij het eerste contact met de bewoner aan huis, legitimeren de preventiemedewerkers zich en leggen 
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zij uit dat zij namens de gemeente en politie komen. Zij leggen in het kort uit wat ze doen en wat het 

doel is van het bezoek.  

 

In de contacten met de bewoners wordt gewerkt met een preventiechecklist. Zo wordt gestreefd naar 

uniformiteit in het geven van advies en kan het team na het adviesgesprek de bewoner ‘klant 

specifiek’ informatie overhandigen (de beschikbare folder e.d.). Na een persoonlijk adviesgesprek zal, 

indien beschikbaar en/of van toepassing, de tijdschakelaar en/of kozijnbeugel worden overhandigd. 

 

4 RAPPORTAGE EN EVALUATIE 

 
4.1 Operationeel Managementsysteem 

ISA beschikt over een operationeel managementsysteem, dat dient als interactieve en dynamische 

communicatie omgeving voor zowel de medewerkers, de ketenpartners als de opdrachtgever. 

Hiermee is ISA in staat om managementrapportages, evaluatierapportages, medewerkersinformatie, 

planningsinformatie en urenrapportage te genereren.  

 

Klantportaal en Medewerkersportaal 

Door ISA wordt voor de opdrachtgever en de ketenpartners een persoonlijke Sharepoint-omgeving 

ingericht, waarin managementrapportages, evaluatierapportages, urenrapportages, informatie over de 

medewerkers, operationele dagrapportages, bezoeklijsten, correspondentie en overige 

projectgegevens geraadpleegd kunnen worden.  

Op het webportaal maakt de medewerker zijn dagrapportage en voert hij de bezoeklijsten in. 

Daarnaast is het ook een belangrijk platform voor communicatie door en tussen medewerkers en 

wordt er nieuws etc. gepubliceerd.  

 

4.2 Rapportages & Evaluatie 

In de opstartfase van dit project (de eerste 1,5 maand) wordt wekelijks projectoverleg gevoerd  

tussen ISA en de Projectleider van het Programmabureau Integrale Veiligheid. Hierin worden  

voortgang, resultaten en verbeterpunten besproken. Daarna wordt dit overleg tweewekelijks 

gehouden. Afhankelijk van de ontwikkelingen/noodzaak kan in overleg de frequentie van de project 

overleggen worden op- of afgeschaald.  

 

De coördinatoren stellen een wekelijks trendrapport op met daarin de bevindingen per bezochte 

hotspot en eventuele verbetervoorstellen voor een vervolgbezoek (bijvoorbeeld aanpassing 

werktijden). Op deze wijze worden de opdrachtgever en de ketenpartners tussentijds adequaat en 

transparant op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Hierdoor is er sprake van 

continu verbeteren van het werkproces.  

 

Kwaliteitsevaluatie 

Door middel van een maandelijks kwaliteitsevaluatiegesprek tussen ISA en het Programmabureau 

Integrale Veiligheid wordt de informatie uit de kwaliteitsonderzoeken besproken. Op basis hiervan 
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worden corrigerende maatregelen ingevoerd en in het daaropvolgende overleg geëvalueerd. Tijdens 

dit gesprek worden de volgende zaken besproken: 

� Resultaten van de kwaliteitsonderzoeken; 

� Tevredenheid over de uitvoering van de werkzaamheden; 

- uitvoering van de contractuele afspraken; 

- dienstverlening en presentatie van de medewerkers; 

- actualiteit en naleving instructies; 

- integriteitsvraagstukken. 

� Tevredenheid over de organisatie (bereikbaarheid, proactiviteit en bedrijfsprocessen); 

� Partnership; 

� Openstaande klachten, bijbehorende verbetermaatregelen en actiepunten. 

 

Managementrapportages 

De managementrapportages worden per kwartaal opgemaakt en worden binnen twee weken na einde 

van het betreffende kwartaal uitgebracht. De managementrapportage geeft inzicht in alle activiteiten, 

de daarbij behorende kosten en de geleverde kwaliteit van de dienstverlening. De behaalde resultaten 

worden getoetst aan de doelstellingen, de daaraan verbonden budgetten en de gemaakte afspraken 

met ISA. Daarnaast geeft de managementrapportage een overzicht van de activiteiten die worden 

verricht.  

 

5 BORGING VAN DE AANPAK  

 
De borging van de aanpak en het project wordt uitgewerkt in een apart projectplan. Naar aanleiding 

van de ervaringen die worden opgedaan door ISA, de ervaringen van gemeenten en politie wordt hier 

invulling aan gegeven.  

 


