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Centomani, onder deze naam werk ik als grafisch 

ontwerper vanuit het hart van Utrecht en vanuit mijn 

atelier in Wijk Bij Duurstede. Ik werk voor uiteenlopende 

opdrachtgevers en bied ontwerpen voor huisstijlen, 

brochures, magazines, nieuwsbrieven, campagnestijlen en 

websites. Samen met de klant ga ik op zoek naar de beste 

creatieve vormoplossing om de boodschap zo goed mogelijk 

weer te geven. Professionaliteit, efficiëntie en helderheid 

staan hierbij voorop. Indien nodig werk ik daarbij samen 

met tekstschrijvers, fotografen en webdevelopers.

Daarnaast geef ik creatieve workshops in mijn atelier in 

Wijk bij Duurstede.

Zie www.centomani.nl voor meer info en contactgegevens. 

Evarien Tuitert
Grafisch ontwerper en illustrator

“Ik werk onder de naam Centomani. Deze naam verwijst naar de 

knutselaar in mij. Ik vind het heerlijk om af en toe niet digitaal te 

werken; lekker knoeien met lijm, papier en kwasten.”

https://www.centomani.nl


Centomani, ontwerpstudio 
31-08-09  t/m heden 
Functie: Eigenaar, Senior grafisch ontwerper
Onder de naam Centomani bied ik ontwerpen voor logo’s 
en huisstijlen, brochures, magazines, infographics, 
websites, etc..  
Ik ontwerp voor zowel offline- als online media.
Samen met de klant ga ik op zoek naar een creatieve 
oplossing om de boodschap zo goed mogelijk vorm te 
geven. 
Professionaliteit, efficiëntie en helderheid staan hierbij 
voorop. Indien nodig werk ik daarbij samen met drukke-
rijen, fotografen, tekst schrijvers en/of web developers.

Centomani Creatieve Workshops
01-01-2020 t/m heden
Sinds 2020 bied ik creatieve workshops aan in mijn atelier 
in het centrum van Wijk Bij Duurstede. Tijdens de verschil-
lende workshops laat ik de deelnemers kennismaken met 
simpele druktechnieken, het maken van collages en 
andere vormen van illustratie. In de workshops wordt 
gebruik gemaakt van eenvoudige materialen en tech-
nieken.

Enof, Communicatie- en ontwerpbureau
01-10-05 t/m 31-08-09 
Functie: Senior grafisch ontwerper en teamleider Studio
Naast de dagelijkse werkzaamheden als concept-
ontwikkeling, ontwerp en project leiding draag ik zorg voor 
aansturinng en de algehele ontwerpkwaliteit van de 
grafische studio bestaande uit een team van zeven 
ontwerpers en twee DTP’ers.

iNDEX, Communicatie- en ontwerpbureau 
01-04-94 t/m 01-10-05 
Functie: Senior grafisch ontwerper
• Conceptontwikkeling, ontwerp en uitvoer  

van opdrachten.
• Klantencontact; (Bureau)presentaties, kennis makings-, 

briefing- en evaluatie gesprekken.
• Projectleiding; offertes maken, budgetbewaking, 

planningen maken en bewaken. Aansturen van externe 
partijen zoals drukkerijen, tekstschrijvers en fotogra-
fen.

Verkerke Reprodukties, Ede 
22-07-91 t/m 31-03-94
Functie: Grafisch ontwerper
Ontwerpstudio op de uitgeverij

Studio Nederlandse Spoorwegen (NS-Design)    
01-10-89  t/m  30-07-90 
Functie: Junior grafisch ontwerper 
Afdeling Marketing & Communicatie, Utrecht

Café Averechts, Utrecht
01-03-18  t/m heden
Functie: Tapper en medewerker PR 
Café Averechts draait volledig op vrijwilligers. De gehele 
winst komt ten goede aan goede doelen.

ATV de Pioniers, Tuinenpark te Utrecht
01-08-07 t/m heden
Functie: lid communicatiegroep 
• Ontwikkelen en bewaken huisstijl.
• Ontwerpen en vormgeven nieuwsbrief en andere 

communicatie middelen.
• Vormgeven en  onderhouden website.
• Mede organiseren van evenementen 

Naar portfolio >

Evarien Tuitert 
Gorssel (Gld), 10 november 1965 Joke Smitplein 59 

3581PZ Utrecht 
06 10051829 
e.tuitert@centomani.nl
www.centomani.nl

Werkervaring VrijwilligerswerkOpleidingen

Rijbewijs 
In het bezit van rijbewijs A en B

2016
Cursus Website maken in Wordpress
FNV-KIEM, Amsterdam

2011
Cursus Digitaal publiceren Ebook en  
e-magazines 
Eduvision, Utrecht

1997 
Diploma Algemene Ondernemers  
Vaardigheden
IMKO, Utrecht

1991
Diploma Hogeschool voor de Kunsten
Grafische vormgeving en illustratie
HKU, Utrecht

1985
Diploma HAVO
Stedelijk Lyceum, Zutphen

Curriculum Vitae                                      

“Ik werk onder de naam Centomani. Deze naam verwijst naar de knutselaar in mij. Ik vind het heerlijk 

om af en toe niet digitaal te werken; lekker knoeien met lijm, papier en kwasten.”
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Geesje Tomassen

Van Naeltwijckstraat 141 | 2274 NX  Voorburg | 06  46 07 45 10 | post@geesjetomassen.nl

KvK nr. 63510413 | Btw nr. NL146100761B01 | IBAN NL44 ASNB 0709 174160

Bedrijfsnaam
Afdeling
t.a.v. Voornaam Achternaam
Straatnaam 123
1234 AB Plaatsnaam

Datum: dd/mm/jjjj
Betreft:  Scholing Laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden
Periode: oktober 2015
Contactpersoon: Marian Moons 

Geachte Heer Janssen

Rum ut ea suntiis dolente voluptat volorepel mint, soluptatur mi, omnimint de volorerem 

dolecto et andelig endunt, nullaut molessintur, as conse expe nulliquae simos dollest, qui 

quaturibus iunt ommolore sedignis maximus etur, que derovid quuntio custem que cumquas 

sitas eum corepro remquam, int quia ernatem olupturitiae si imusae voluptam aligendunt 

ipsunt mod miliquam, occus volenihic temporum laut as eatiis quam auteseq uidiat volorei-

usdam ipsus sit eosam el ide voluptas dolore, ulparia sedisque pro con etur aliaspe rsperum 

rae apienimus, iliciissim qui venet illabor postrum atur?

Otatet es eos magnisc iatibus dolore vent eum reperum ulparia poressunt. Feratiatur aut aut 

od qui ulparibus andunt, exceaquam sam, eum fugiae moluptur am facerio iumquae simu-

strum qui tem. Ut hic tet reptat reperum hillesequas at a enimpossimil esti di as si verum 

imusamus, sus aut lignatis solorrum et magnit ommodic iasped mil evelique plaut dolorpos 

dolecaboris sequi ratur rae aborit volorrovitas non commolorent laut quaerio nsequam enit 

apiet voluptur soluptas maximag nissum ditaqui buscitassum quid que es molupta ius mag-

natu.

Hartelijke groet,

Geesje Tomassen

PROJECT | TRAINING | ADVIES

M 06 46 07 45 10

E post@geesjetomassen.nl

I www.geesjetomassen.nl

Geesje Tomassen
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Ons aanbod  
De professionals van De Dagploeg 
zetten denk en daadkracht graag in 
om samen met u een impuls te geven 
en uw ambities om te zetten in daden. 
Wij zijn communicatieprofessionals  
met ruime ervaring, ook bij 
gemeenten. Wij opereren als adviseur, 
kwartiermaker, coach of manager. 
Met duurzaam effect, slim en 
betrouwbaar en met een overzichtelijk 
kostenplaatje.

Geïnteresseerd?
Maak vrijblijvend een afspraak 
voor een kennismakingsgesprek 
en neem de proef op de som;  
dan werken we gelijk een dag  
met u mee, kosteloos. 
www.dedagploeg.nl

Eén dag per week  
Wij zijn één dag per week 
beschikbaar, voor langere tijd. 
Wij starten desgewenst met een 
intensievere inzet om uw organisatie 
en omgeving goed te doorgronden. 
En schakelen bij als dat nodig 
is. Met ons bent u verzekerd van 
kwaliteit en continuïteit.

Een impuls van 
de Dagploeg 

maakt het verschil

Verbeter de relatie met de buitenwereld. Breng uw communicatie  
en organisatie op koers. Realiseer ambities. Met De Dagploeg haalt  
u 1 dag per week een ervaren communicatieprofessional in huis.  
Als aanspreekpunt voor het bestuur, management en communicatie
team. Als fijnslijper van ambities en praktische doelen. Kennis en 
ervaring geborgd voor langere tijd. Dat is De Dagploeg.  

DE COMMUNICATIEPROFESSIONALS VAN DE DAGPLOEG

Uw ambitie 
Wij van ‘De Dagploeg’ weten hoe 
weerbarstig de dagelijkse praktijk van lokale 
bestuurders en gemeentelijke organisaties 
kan zijn. De samenleving verandert in rap 
tempo en dat vraagt van u dat u bouwt aan 
goede, duurzame relaties. Zodat u met 
bewoners, bedrijven en anderen gezamenlijk 
ambities vorm kunt geven. Interactie met 
uw omgeving en met de ambtelijke 
uitvoeringsorganisatie. 

HUISSTIJLEN MAGAZINES & NIEUWSBRIEVEN ILLUSTRATIESINFOGRAPHICS DIVERSHUISSTIJLEN
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06 5516 5746

alex@beijerosten.nl

Kanaalweg 16G, 3526 KL Utrecht

www.beijerosten.nl

Alex Osten

Harm Beijer

06 5516 5715

harm@beijerosten.nl

Kanaalweg 16G, 3526 KL Utrecht

www.beijerosten.nl
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•  Emotie en Expressie 

 Emotiemanagement, verbale vaardigheden en lichaamstaal

•  Grip en Gewoontes

 Succesvol gedrag en beheersing

•  Motivatie en Mogelijkheden

 Doelen stellen en halen

•  Cultuurtjes en Communicatie

 Referentiekaders, dialect, jargon en intenties

•  Energie en Energizers

 De drie r’s, over eten en doen

•  Taal en Tekens

 Taalcosmetica, grammatica en e-mails

•  Budget, bewaken en besteden

 Persoonlijk maandgeld en kleine bedrijfsbudgetten

Brain & Food
Een inspirerend dagje

U wilt graag data weten en meer?

Belt u naar  030 2715834 (en spreek even-

tueel uw naam en telefoonnummer in) of 

mailt u naar aai.correctie@gmail.com 

U kunt ook een kijkje nemen op de website 

www.aai-correctie.nl

Een dagje BRAIN & FOOD kan over de volgende onderwerpen gaan:

Hoe verloopt een culinaire leerdag?

U maakt een keuze uit het onderwerp.

Het programma begint om 10.30 (locatie in 

 overleg) en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Tussen verschillende gangen en hapjes door 

wordt er informatie verstrekt, er wordt geoefend 

en aan het eind van de dag krijgen de deel-

nemers informatie mee. 

Eventueel is er, naar behoefte, een digitaal 

natraject mogelijk via e-learning.

een culinaire leerdag!

AAI_folder workshop_overheid_CMYK.indd   3-4

14-01-13   10:57

Brain & Food
Smullen van eten en weten

workshopsworkshops

U wilt graag dat uw medewerkers wat leren,  
u wilt ze ook stimuleren en u wilt ze belonen 
voor hun inzet! Het kan!

adopt  •  adapt  •  improveadopt  •  adapt  •  improve

een culinaire leerdag!

Zwaluwstraat 10
3515 BM  Utrecht
030  271 58 34 
info@aai-correctie.nl
www.aai-correctie.nl

kvk 30234450

AAI_folder workshop_overheid_CMYK.indd   1-2 14-01-13   10:57
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http://www.gasterijstadzigt.nl

HET TEAM VAN 

GASTERIJ STADZIGT

WENST U EEN

      EERLIJKE MAALTIJD TOE!

Welkom bij Gasterij Stadzigt.
Onze chef-kok maakt op ambachtelijke wijze en  

met veel passie de smakelijkste gerechten voor u klaar.  
De ingrediënten zijn biologisch, uit het seizoen,  

kwalitatief en veelal vanuit de streek.
Onze bediening koppelt gastvrijheid  

aan vakmanschap.

DRANKEN WARM EN KOUD

 Koffie € 2,–  

 Espresso €  2,–  

 Cappuccino €  2,20  

 Macchiato €  2,20  

 Thee €  2,–  

 Mineraalwater €  1,75  

 Melk / karnemelk € 1,75  

 Fruitsap € 2,–  

 Chocomel € 2,–  

 Warme chocomel € 2,25  

 Amé € 2,–   

 Bionade €  2,75

 Glühwein €  3,95

    

BORRELTIJD GLAS FLES

 Docqmans bier van de tap €  2,30       –

 De Leckere Pilsener op fles      –  €  2,55 

 De Leckere dubbel Crom Hout      –  €  3,45 

 De Leckere Tripel Razende Swaen      –  €  4,10

 Albet I Noya witte wijn €  3,55 €  19,- 

 Albet I Noya rode wijn €  3,55 €  19,- 

 Prosecco di Valdobbiadene      –  €  25,- 

 Rode port €  4,50       – 

 Likeur Stadzigt €  3,55 € 25,50

DRANKKAART

CADEAUBON

Meerkade 2a | 1412 AB  Naarden | www.gasterijstadzigt.nl

Stadzigt_Cadeaubon_landwinkel.indd   1 15-07-12   21:57

VOOR IEDERE € 25,– DIE U BESTEEDT 

VOOR IEDERE € 25,– DIE U BESTEEDT 

ONTVANGT U EEN STEMPEL. BIJ EEN 

ONTVANGT U EEN STEMPEL. BIJ EEN 

VOLLE KAART ONTVANGT U € 25,– 

VOLLE KAART ONTVANGT U € 25,– 

KORTING OP UW VOLGENDE AANKOOP.

KORTING OP UW VOLGENDE AANKOOP.

CONTANTE UITBETALING IS NIET MOGELIJK.

CONTANTE UITBETALING IS NIET MOGELIJK.

SPAARKAART
SPAARKAART

Stadzigt_kaartje_landwinkel.indd   2 13-06-12   09:46

Meerkade 2a | 1412 AB  Naarden | www.gasterijstadzigt.nl

Stadzigt_kaartje_landwinkel.indd   1

13-06-12   09:46
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Jade Plaats

onderdeel van Jade Plaats

st. antonielaan 326
6821 GP arnhem
t 026 844 12 41
M 06 253 715 86
e info@jadeplaats.nl
I www.jadeplaats.nl

Datum:	 11	november	2010

Betreft:	 Ontwikkelen	huisstijl

Geachte	Mevrouw	Tuitert,

Hartelijk	dank	voor	uw	sollicitatie.	Wij	stellen	het	op	prijs	dat	u	belangstelling	heeft	voor	een	

functie	in	onze	bedrijf.	Zodra	de	sluitingstermijn	om	te	solliciteren	is	verstreken,	vindt	een	

eerste	selectie	plaats	op	grond	van	de	binnengekomen	brieven.	Eind	juli	hoort	u	van	ons	

of	en	zo	ja,	wanneer	wij	u	zullen	uitnodigen	voor	een	sollicitatiegesprek.	

Om	u	alvast	enigszins	vertrouwd	te	maken	met	ons	bedrijf,	sturen	wij	u	bijgaand	een	bro-

chure.	Hartelijk	dank	voor	uw	sollicitatie.	Wij	stellen	het	op	prijs	dat	u	belangstelling	heeft	

voor	een	functie	in	onze	bedrijf.	Zodra	de	sluitingstermijn	om	te	solliciteren	is	verstreken,	

vindt	een	eerste	selectie	plaats	op	grond	van	de	binnengekomen	brieven.	Eind	juli	hoort	

u	van	ons	of	en	zo	ja,	wanneer	wij	u	zullen	uitnodigen	voor	een	sollicitatiegesprek.	Om	u	

alvast	enigszins	vertrouwd	te	maken	met	ons	bedrijf,	sturen	wij	u	bijgaand	een	brochure.

Hartelijk	dank	voor	uw	sollicitatie.	Wij	stellen	het	op	prijs	dat	u	belangstelling	heeft	voor	een	

functie	in	onze	bedrijf.	Zodra	de	sluitingstermijn	om	te	solliciteren	is	verstreken,	vindt	een	

eerste	selectie	plaats	op	grond	van	de	binnengekomen	brieven.	Eind	juli	hoort	u	van	ons	

of	en	zo	ja,	wanneer	wij	u	zullen	uitnodigen	voor	een	sollicitatiegesprek.	

Om	u	alvast	enigszins	vertrouwd	te	maken	met	ons	bedrijf,	sturen	wij	u	bijgaand	een	bro-

chure.	Hartelijk	dank	voor	uw	sollicitatie.	Wij	stellen	het	op	prijs	dat	u	belangstelling	heeft	

voor	een	functie	in	onze	bedrijf.	Zodra	de	sluitingstermijn	om	te	solliciteren	is	verstreken,	

vindt	een	eerste	selectie	plaats	op	grond	van	de	binnengekomen	brieven.	Eind	juli	hoort	

u	van	ons	of	en	zo	ja,	wanneer	wij	u	zullen	uitnodigen	voor	een	sollicitatiegesprek.	Om	u	

alvast	enigszins	vertrouwd	te	maken	met	ons	bedrijf,	sturen	wij	u	bijgaand	een	brochure.

Met	vriendelijke	groet,	

Rosanne	Verstappen,

Jade	Plaats

Centomani
t.a.v.	Mevrouw	E.R.	Tuitert
Atelier	109
Gruttersdijk	12
3514BG	Utrecht

triodos bank 39.03.33.042 

BtW 17.15.18.007.B01

KvK 09 107 335

Persoonlijk energiemanagement Jade Plaats

Vitality Flow

Jade Plaats

St. Antonielaan 326
6821 GP Arnhem
T 026 844 12 41
M 06 253 715 86
E info@jadeplaats.nl
I www.jadeplaats.nl

Rosanne Verstappen

ondErdEEl vAn JAdE PlAATSwww.vITAlITyflow.nl

• Stressconsultancy en coaching

• Chi neng Qigong

Persoonlijk energiemanagement

Vitality Flow
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Een New 
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ROSANNE VERSTAPPEN               
LEIDERSCHAPSEXPERT VOOR TOPVROUWEN
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DEEL
JE
AUTO!

Hoe krijg je
groen in 
de buurt? Deel ook een 

fiets, scooter 
of auto met 
de buurt!

Wat wordt 
het vandaag?

BESPAAR

en creëer

RUIMTE
in je wijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Janneke Jansen, 
Kruisstraat 12 bis, 
3500AA Utrecht. 
Telefoonnummer 030 1234567 of 
e-mail j.jansen@planet.nl

KIES
JIJ
MAAR!

Deel ook een 
fiets, scooter 
of auto met 
de buurt!

Wat wordt
het vandaag? 

Deel ook een 
fiets, scooter 
of auto met 
de buurt!

Wat wordt 
het vandaag?

BESPAAR

en creëer

RUIMTE
in je wijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Janneke Jansen, 
Kruisstraat 12 bis, 
3500AA Utrecht. 
Telefoonnummer 030 1234567 of 
e-mail j.jansen@planet.nl

Deel ook een fiets, scooter of auto met de buurt!

Visika_Hoograven_A.indd   2 09-07-15   20:57

Deel ook een fiets, scooter of auto met de buurt!

Visika_VoorTuindorp_B.indd   2 09-07-15   21:01
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Het is pas goed als het beter is.

Aanbieding  
werktuigbouwkundige installaties
Naam klant
Eventueel projectnummer

Kaap de Goede Hooplaan 7
3526 AR  Utrecht
030 - 288 96 62

Het is pas goed als het beter is.

M 06 - 51 69 34 09
E frido.reitzema@vpg.info
I www.vpgtechniek.nl

Frido Reitzema
Groepscontroller

HUISSTIJLEN MAGAZINES & NIEUWSBRIEVEN ILLUSTRATIESINFOGRAPHICS DIVERSHUISSTIJLEN
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Gelukkig hebben we nog niet heel veel last gehad van 

de stikstof en PFAS discussie en is het is goed om te 

zien dat het projectenbedrijf en de gezamenlijke 

servicebedrijven ongeveer evenveel bijdragen aan het 

resultaat. Dat maakt ons minder kwetsbaar bij een 

eventuele economische tegenwind want vroeg of laat 

steekt die natuurlijk weer de kop op. 

Tevreden medewerkers

Naast veel andere ontwikkelingen stond het jaar 2019 

in het teken van tevreden medewerkers. Met de 

uitkomsten van het allereerste Medewerker Tevreden-

heid Onderzoek van april zijn bij alle werkmaatschap-

pijen bijeenkomsten gehouden om te kijken hoe we 

jullie werkbeleving nog verder kunnen verhogen.  

Per werkmaatschappij is daar een verbeterplan voor 

gemaakt. De rode draad hebben we vertaald in een 

infographic die je op de volgende pagina kunt zien.  

April volgend jaar doen we opnieuw een onderzoek 

naar jullie tevredenheid. Natuurlijk hopen we daarbij 

niet alleen op een veel hogere respons dan dit jaar, 

maar ook dat alle acties voor iedere werkmaatschappij 

mogen leiden tot een rapportcijfer van 7,5 of hoger.

Nieuw serverpark

Misschien hebben jullie er iets van gemerkt, misschien 

ook helemaal niet. Achter de schermen heeft onze ICT 

afdeling een enorme operatie uitgevoerd. Ons oude 

serverpark was aan het einde van zijn technische 

levensduur en is vervangen door geheel nieuwe appa-

ratuur. Tegelijkertijd is de serverruimte in Woerden 

omgetoverd tot hoofdlocatie en heeft Utrecht de 

uitwijkfunctie gekregen. Zonder iemand iets tekort te 

willen doen wil ik Koos Kuil in het bijzonder noemen.  

In de tijd waarop de meeste collega’s vrij waren of 

misschien zelfs al lagen te slapen (ik in ieder geval wel) 

heeft hij menig uur besteed om dit zonder overlast voor 

de organisatie te realiseren. Een enorme verantwoor-

delijkheid want een dag zonder ICT is een ramp. Top 

gedaan Koos, heel veel dank daarvoor!

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor 2020 zijn absoluut positief. 

Groen & Aldenkamp Installatietechnieken heeft een 

goed gevulde orderportefeuille met mooie projecten. 

De investeringen in klantrelaties binnen de servicebe-

drijven geeft ons het vertrouwen dat we daar ook weer 

een mooi jaar tegemoet zullen gaan. Daarbij hebben we 

afgesproken dat de focus blijft liggen op resultaat. 

2019 zal de boeken in gaan als een hectisch maar prima jaar. De omzet zal naar 

verwachting boven het niveau van vorig jaar uitkomen, en met een nog beter resultaat. 

Natuurlijk zat de markt mee maar we zien ook dat de investeringen in de organisatie  

hun vruchten beginnen af te werpen.

Hectisch maar met een nog beter resultaat!

UITSLAG MTO SESSIES

Hoog op jullie lijstje:

Toekomstperspectief  

en met plezier  

aan het werk
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Liever iets minder doen met een goed resultaat dan veel 

doen ten koste van het resultaat. 

Fijne feestdagen

Een oud spreekwoord luidt: “na gedane arbeid is het 

goed rusten”. Dat is zeker van toepassing op 2019. Jullie 

hebben met elkaar een enorme prestatie geleverd waar 

tevreden op kan worden teruggekeken. Nu is het 

moment om te genieten van wat vrije tijd. Ik wens jullie 

hele fijne feestdagen en alvast een heel goed en gezond 

2020! 

Rik Dikken

“April volgend jaar doen we 

opnieuw een onderzoek naar 

jullie tevredenheid”

Medewerkeronderzoek

We zijn benieuwd 
naar jullie  
tevredenheid 
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Medewerkeronderzoek  
binnenkort van start
Natuurlijk zijn wij heel benieuwd hoe onze medewerkers het werk binnen  
onze organisatie beleven. Om die reden is besloten om een onderzoek uit  
te voeren naar jullie tevredenheid over het werken binnen de werk
maatschappijen van VpG Techniek.

Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan 
met onderzoeks- en adviesbureau Integron. 
Integron heeft veel ervaring bij dergelijke onder-
zoeken en kan de uitkomsten straks goed ver-
gelijken met die van andere organisaties waar-
onder ook veel bedrijven uit onze eigen branche.

De waarde van een medewerker
onderzoek
Het is voor ons belangrijk om intensief met onze 
medewerkers in contact te zijn. Medewerkers 
vormen immers het belangrijkste kapitaal van 
ons bedrijf. De resultaten van dit medewerker-
onderzoek brengen in beeld welke ervaringen en 
verwachtingen jullie hebben, waardoor jullie  
gedreven worden en hoe betrokken jullie zijn bij 
je eigen werkmaatschappij en bij VpG Techniek.

Wat vragen wij van jullie?
Begin april ontvangen jullie van Integron een  
uitnodiging per e-mail. Deze uitnodiging bevat 
een persoonlijke link waarmee je de vragenlijst 
online kunt invullen. Het invullen van de vragen-
lijst zal ongeveer 15 minuten duren. Wij hopen 

dat je deze tijd vrij wil maken om jouw werk-
beleving met ons te delen. Voor iedere ingevulde 
vragenlijst doneren wij € 10,- aan een goed doel.

Anonimiteit wordt gewaarborgd
Integron is verplicht jullie anonimiteit te waar-
borgen. Om die reden gebruikt Integron in haar 
onderzoekssysteem geen namen van mede-
werkers. Het is voor VpG Techniek niet mogelijk 
om personen en antwoorden met elkaar in  
verband te brengen.

Wat kan je van ons verwachten?
In de VpG Actueel van komende zomer zullen wij 
jullie uitgebreid informeren over de resultaten 
van het onderzoek. Maar belangrijker nog, over 
wat wij met elkaar  gaan doen om ervoor te  
zorgen dat jullie met nog meer plezier naar het 
werk gaan dan jullie hopelijk nu al doen. 

Indien je vragen hebt betreffende dit onderzoek 
kun je contact opnemen met onze HR-Manager 
Ronald Roosjen. Bel 06-20708021 of stuur een 
e-mail naar ronald.roosjen@vpg.info. 

De eerste paar maanden van het jaar  
zijn doorgaans relatief rustig bij een  
installatiebedrijf. We kennen allemaal  
de bekende zaagtand richting de bouw-
vak en de kerst. Twee momenten dat  
alles klaar moet zijn. Dit jaar is het beeld 
totaal anders. 

We denderen met hetzelfde tempo 2019  
in als waarmee we 2018 verlaten hebben.  
Dat belooft wat voor de rest van het jaar.

Natuurlijk willen wij onze klanten allemaal van dienst blijven. 
Maar als we de kwaliteit niet langer kunnen garanderen  
ont komen we er misschien toch niet aan keuzes te moeten  
maken. We doen het goed of we doen het niet. Of later. Zolang  
wij daarover goed blijven communiceren hebben klanten daar 
best begrip voor.

De grootste uitdaging zal daarbij zijn het vinden en behouden van 
de goede mensen. De arbeidsmarkt is krap dus nieuwe mensen 
werven is lastig. Maar zeker niet onmogelijk. Met de komst van 
onze nieuwe recruiter Edwin Abma en de inten sievere arbeids-
marktcommunicatie zien we onze positie op de arbeidsmarkt snel 
verbeteren. Dat resulteert nu al in een hoop nieuwe gezichten 
binnen onze bedrijven. Nieuwe medewerkers, welkom allemaal.

Wij zijn blij met de komst van Ronald Roosjen als nieuwe HR  
Manager. Met hem gaan wij kijken op welke wijze wij een nog  
betere werkgever kunnen worden voor onze huidige en nieuwe 
medewerkers. Hebben jullie daar ideeën over, aarzel dan vooral 
niet die met hem te delen. 

Met elkaar zijn we dus hard bezig met het leggen van de basis 
voor een nieuw topjaar. Allemaal succes daarbij! 

Rik Dikken

Twintig nieuwe monteurs 
voor VpG Techniek

Nanette Tollenaar is inmiddels twee 
maanden aan het werk voor VpG Techniek 
als interim-recruiter. Haar vader en broer 
werk(t)en in de installatietechniek. De 
sector is haar dus niet geheel onbekend. 
Nanette heeft veel werkervaring in de 
uitzendbranche en – leuk feitje – had haar 
eigen offline datingbureau.

Wat zijn de plannen?
“De komende maanden ben ik natuurlijk bezig met het 
invullen van de vacatures. Ik benader actief mensen via 
LinkedIn en mijn netwerk en dat van FYGI. Daarnaast wil 
ik ook een stukje arbeidsmarktcommunicatie oppakken. 
Dat ga ik doen door middel van campagnes. Een aantal 
vacatures wordt uitgelicht met een eigen website en er 
komen advertenties op de social media. Ik hoop daar 
zo’n twintig geschikte monteurs mee binnen te kunnen 
halen.”

Wat maakt VpG Techniek uniek?
“Ik denk dat het de kracht is dat het een overzichtelijk 
bedrijf is met korte lijntjes. Veel technische bedrijven 
zijn een stuk groter, maar daardoor ook minder per
soonlijk. Het persoonlijke contact binnen de vestigingen 
komt heel duidelijk naar voren. De directie kent bij
voorbeeld iedereen bij naam. Dat is zeker niet bij alle 
bedrijven zo.”

En kunnen wij nog ergens mee helpen?
“Zeker! Ken je een geschikte kandidaat? Neem dan even 
contact met mij op. En deel/like de berichten op social 
media vooral! Contactgegevens:  
nanette.tollenaar@vpg.info, 0621460978.
 

gaat het weer de goede kant op. Toen de vorige  
relatiemanager wegging, dacht ik: er is er maar een 
die het op kan pakken en dat is Peter Oosterhagen. 
Nou en dat gebeurde dus ook.”

“SchreuderRuitenbeek loopt hier al 23 jaar naar 
volle tevredenheid. Voor ons is het heel prettig dat 
we de monteurs niet aan het handje vast hoeven 
te houden. Er is een aantal monteurs dat hier  
regelmatig komt en die we al langer kennen. Zij zijn 
bekend op het terrein en kennen de installaties. 
Dat maakt het werk voor ons weer een stukje mak
kelijker.” 

Er is nog snel tijd voor een fotootje en dan gaan de 
mannen weer aan de slag. Er is immers nog ge
noeg te doen! 

SchreuderRuitenbeek heeft al 23 jaar een onder
houdscontract met de zorginstelling. Gerard Kok 
loopt er minstens zo lang rond als technische dienst. 
Zijn collega werkt er iets minder lang, maar met even
veel plezier.  

De mannen vertellen onder het genot van een kopje 
koffie en tompouce: “De samenwerking is perfect met 
SchreuderRuitenbeek. Door alle interne wisselingen 
is het even een tijdje wat minder geweest, maar nu 

In “Klant aan het woord” brengen wij gebak langs bij een van onze klanten. 
Want zonder klanten, geen installatiebedrijf.  Dit keer zijn dat Gerard Kok 
en Jan Haalboom van de technische dienst van Reinaerde.

Danny Mors is vanaf 1 juli in dienst bij Heringa & 
Wuthrich. Deze enthousiaste voormalige monteur 
groeide bij zijn vorige werk door tot leidinggevende 
van de Elektroafdeling. Nu gaat hij de uitdaging aan 
als Projectleider Elektrotechniek en versterkt hij zo 
het team in Haarlem. 

Danny is 33 jaar en woont samen met zijn vriendin 
Cynthia en hun twee kinderen; een zoon van 6 jaar 
en een dochter van 2 jaar oud. Een jaar geleden ver
huisden zij naar Alkmaar. In zijn vrije tijd is Danny 
dan ook nog regelmatig aan het klussen in en rond
om het huis. Daarnaast doet hij ook graag leuke 
dingen met zijn gezin.   

Over zijn overstap naar Heringa & Wuthrich zegt 
Danny: “Na een zeer leuk en positief gesprek te 
hebben gehad, voelde ik gelijk al een klik. Voor
namelijk de structuur van een kleinschaliger 
bedrijf spreekt mij zeer aan. Ik heb er ontzettend 
veel zin in en hoop op een prettige samenwerking!” 

“Schreuder-Ruitenbeek  
loopt hier al 23 jaar  
naar volle tevredenheid”

Danny Mors
Projectleider Elektrotechniek

Gerard Kok (links) en Jan Haalboom 

Klant aan het woord

Ben jij enthousiast over je werk en vind je het 

leuk om daarover te vertellen? Deel jouw 

kennis/passie voor het vak dan met de wereld 

in de vorm van een blog (artikel) of filmpje! 

Daar kun je natuurlijk alle hulp bij krijgen die  

je nodig hebt. Neem voor meer 

informatie contact op met 

Josje Louisse (josje@vpg.info). 

Oproepje

Even voorstellen

Regelmatig zitten Bas Hoogendoorn (G&A), Michael Mangold (H&W) en Ruben Verheijen 
(SRIB) met elkaar om tafel om de toekomst van de S&O afdelingen uit te stippelen. Voor 
VpG Actueel maken zij graag tijd vrij om te vertellen wat de plannen zijn.

De toekomst van  
service & onderhoud

In deze editie van “Op de koffie bij” staat 
Henry Blijleven in het zonnetje. Henry is 
Chefmonteur Elektrotechniek bij Groen 
& Aldenkamp. 

In zijn vrije tijd is hij druk met de kinderen en kijkt hij 
graag een film of voetbalwedstrijd. Op het eerste 
gezicht niks bijzonders, totdat je hoort dat Henry al 
bijna 21 jaar (!) bij Groen & Aldenkamp in dienst is. 
De koffie wordt gezet in de keet op de bouw van 
een tijdelijk schoolgebouw in Leidsche Rijn. 

Hoe begon het 20 jaar geleden?
“Ik ben eigenlijk gelijk vanuit school bij Groen &  
Aldenkamp begonnen. Mijn stage was bij een  
installatiebedrijf dat alleen woningbouw deed.  
Dat was niks voor mij. Bij G&A kon ik in de utiliteits

bouw terecht, de grote projecten, en dat doe ik nog 
steeds met veel plezier. Ik heb leuke collega’s, krijg 
veel verantwoordelijkheid en mijn inbreng wordt 
gewaardeerd. Groen & Aldenkamp is gewoon een 
heel sociaal bedrijf.”
 
Wat is het mooiste project dat je hebt gedaan?
“Zo. Dat zijn er heel wat geweest. Ik vind de grote 
nieuwbouwprojecten toch wel het mooiste. Dan 
wordt er met veel partijen samengewerkt en moet 
je goed met elkaar afstemmen. De tijdelijke school 
in Leidsche Rijn is juist een uitdaging door de 
strakke planning. We installeren hier stekkerbare 
systemen (zie katern voor uitleg, red.). Dat vind ik 
leuk, omdat ik hierdoor weer een andere techniek 
uit kan proberen.”

Op naar de volgende 20 jaar?
“Ja hoor, ik zit hier goed op mijn plek en ik heb het 
naar mijn zin. Jullie zijn nog niet van me af.”

Installatie van  
stekkerbare systemen 

Op de koffie bij...

Henry Blijleven

Het installeren van stekkerbare systemen kan 
worden vergeleken met een bouwpakket van de 
IKEA. Er wordt een kant-en-klaar pakket aan-
geleverd met op maat gemaakt snoeren. Deze 
zijn al voorzien van connectoren en de verdeler is 
vooraf gemonteerd. Stekkerbaar installeren is 
erg geschikt voor projecten die binnen een kort 
tijds bestek moeten worden opgeleverd. 
Bovendien zijn de systemen herbruikbaar en 
recyclebaar. Ook is er minder risico op het maken 
van fouten. Voorwaarde is dat de werkvoor-
bereiding perfect is uitgevoerd. Het is namelijk 
lastig om last-minute aanpassingen te doen. 

Chefmonteur Elektrotechniek

Bas Hoogendoorn (links), Ruben Verheijen (midden) & Michael Mangold (rechts)

Foto: Neven Krcmarek - Unsplash

Samen sterker
De drie heren hebben zichzelf als doel gesteld om de  
samenwerking tussen de S&O afdelingen van de werk
maatschappijen te optimaliseren. Hierbij bundelen ze 
de krachten op het gebied van de kennis en kwaliteiten 
die VpG Techniek in huis heeft. Alle afdelingen beheer
sen de basis, maar iedereen heeft een eigen specialiteit. 
Bij Groen & Aldenkamp is dat de afdeling BIG, waar spe
cialisten werken op het gebied van brandmeld, inbraak 
en gebouwautomatisering. SchreuderRuitenbeek 
heeft specialisten voor legionellabeheer en Heringa & 

Wuthrich is gecertificeerd voor het onderhoud van gas
gestookte toestellen en Fgassen. Michael Mangold:  
“Als groep zijn wij een kennishuis voor alle installaties, 
waarbij we gebruik maken van elkaars specialiteiten en 
beschikbare capaciteit.”

Gezamenlijke klanten
Er wordt goed nagedacht over de propositie van de S&O 
afdelingen. De focus ligt hierbij op het aangaan van  
langetermijnrelaties met klanten die goed bij de werk
maatschappijen passen. Lokaal ondernemen is daarbij 
het uitgangspunt. Een ultiem doel is om VpG Techniek 
aan een klant te verbinden die locaties heeft in ons hele 
verzorgingsgebied. De verzorgingsgebieden van de drie 
vestigingen sluiten perfect op elkaar aan en dat maakt 
volledige dekking mogelijk. Op deze manier kan de klant 
maximaal profiteren van alle kennis en expertise die we 
in huis hebben. 

“Alle afdelingen beheersen  
de basis, maar iedereen  
heeft een eigen specialiteit”

“Ik vind de grote  
nieuwbouwprojecten  
toch wel het mooiste”
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NS is en blijft bovenal een mensenbedrijf, vertellen 

communicatie directeur Bartho Boer en commercieel 

directeur Hans Peters in een interview met FONK 

Magazine. Lees hun verhaal over de brandende 

ambitie van NS in FONK Magazine 220.

Welk merk wordt Coolest Dutch Brand 2017?
Jaar in jaar uit beoordelen en bekronen marketeers 

reclame en bureaus op hun toegevoegde waarde. 

FONK Magazine draait met de verkiezing Coolest 

Dutch Brands 2017 de rollen om. De redactie 

selecteert maandelijks de coolest brands van 

Nederlandse origine. In 2017 draait het daarbij  

met name om Nederlandse merken met een  

lange traditie die (dankzij innovatie en uitgekiende 

marketing) opnieuw aan een opmars zijn  

begonnen, waardoor ze ook jonge(re) generaties 

aanspreken en aan zich weten te binden. In totaal 

zullen er 12 maandwinnaars in de finale opgaan 

voor de award Coolest Dutch Brand 2017.  

Coolest Dutch Brands 2017 is een nieuw initiatief 

van FONK Magazine. 

Op 15 februari 2018 komt de vakjury van Coolest 

Dutch Brand, bijeen om de winnaar van 2017 te 

kiezen. De jury bestaat uit 50 creatives en strategen 

(activatie, digital, reclame en media specialisten)  

en heeft twee onafhankelijke juryvoorzitters.  

Op 20 maart 2018 zal één van de twaalf 

genomineerden aan de haal gaan met dè Coolest 

Dutch Brand Award van 2017, die ‘as we speak’ 

wordt ontworpen door Robert Bronwasser. 

Genomineerden
Tot en met november zijn genomineerd: Gazelle, 

JOZO, SOA Aids Nederland, Heineken, Remia, 

Efteling, HEMA, ten Cate, Naturalis en NS.  

In december 2017 en januari 2018 worden  

de laatste 2 merken van 2017 genomineerd.

Bron: fonkonline.nl
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Focus 2019
Wij zijn trots op NS en we zijn 
goed op weg

De toekomst van NS
En vier trends

TechniekFabriek 
Viert 1e lustrum

NS opent haar deuren
Succesvolle open dagen!

Coolest Dutch Brand
van de maand November

Het gaat goed met NS. Het Nederlandse spoorwegbedrijf ziet het aantal reizigers 
groeien en het klantoordeel stijgen. Het concern stapt stukje bij beetje af van  
haar technische profiel en zoekt het antwoord in beleving. De redactie van FONK 
beloont de moedige keuzes van het concern met de november nominatie voor de 
titel Coolest Dutch Brand van 2017.

Programma 11 decemberAlle info voor jou op een rij

Liggen we op koers voor 2019?

Leiding geven aan een team is een vak op zich. Je wilt als 

manager je team laten groeien, hen vertrouwen geven en 

samen de beste resultaten neerzetten. Als leidinggevende 

komt er dagelijks veel informatie in je mailbox. Dat kan 

handiger. Daarom introduceren we twee online plekken  

met een selectie van de belangrijkste achtergrondinformatie 

en handige tips en tools om jouw werk als leidinggevende  

bij NS makkelijker te maken. 

Speciaal voor de managementgroep
We zien elkaar in deze samenstelling 2x per jaar. Tijdens de 

bijeenkomsten bespreken we een flink aantal onderwerpen. 

De achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de Realisatie-  

en inspiratieaanpak kun je nu op één plek terugvinden. 

Handig: ook onze besloten Yammergroep is gekoppeld aan 

deze pagina. Voel je vrij om hiervan gebruik te maken om 

een tip of ervaring te delen.

Zoek op iNSite: Platform Managementgroep

Handige tips voor alle leidinggevenden bij NS
Als leidinggevenden heb je ook een heel aantal extra taken, 

zoals functievervullingsgesprekken en maken van jouw  

businessplan. Maar weet je ook wat je moet doen als één 

van jouw medewerkers langdurig ziek wordt?  

Handige informatie en tools zetten we voor je op een rij.  

Dat scheelt weer zoeken!

Zoek op iNSite: Leidinggeven bij NS

“ In 2018 komt de 
spanning tussen 
presteren en 
verdienen nog 
nadrukkelijker op 
tafel. Dat biedt 
kansen.”

“ Mooie resultaten in 

de maand oktober,  

zowel klanttevreden-

heid als performan-

ce, geven een boost 

richting onze 2017 

doelen. Daarnaast  

onverminderde aan-

dacht voor de HSL.” 

 

Tjalling Smit 
Directeur Commercie 

& Ontwikkeling

COLOFON

Productie NS Communicatie & supportteam

Tekst & fotografie NS Communicatie

Vormgeving Enof Creatieve Communicatie

VERLEDEN
• Binnenkomst

HEDEN 
• Opening & actualiteit
•  Duo-presentatie: prestaties 2017  

Wat voor jaar was het voor NS? 

TOEKOMST
•  NS draait door: thema 2018 Hoe ziet 2018 eruit?  

Wat komt er op ons af? 
 • NS van de toekomst; de toekomst van NS

BORREL 

Coolest Dutch Brand 
van de maand november

Focus 2019: oNS verhaal
Wij zijn trots op NS en we zijn goed op weg
Wij, de NS familie, zijn al 178 jaar onlosmakelijk verbonden met 

Nederland. Wij helpen reizigers 365 dagen per jaar, 7 dagen per 

week, 24 uur per dag. En dat doen we steeds beter. Dat hebben 

we te danken aan de inzet en betrokkenheid van onze mensen.

Maar gemiddeld goed is niet goed genoeg voor onze 
reizigers
NS is niet weg te denken uit de Nederlandse samenleving. 

Dat is tenminste nu zo. In de toekomst is dat niet vanzelf-

sprekend. In 2019 beoordeelt de overheid of we het goed 

genoeg doen op het spoor. Dan wordt bepaald of we na 2025 

op het hoofdrailnet mogen blijven rijden. De 12 doelen uit de 

concessie vormen de lat waar we overheen moeten springen in 

2019. De ambitie liegt er niet om. Nog niet eerder moeten we 

zoveel records tegelijkertijd behalen. Onze prestaties moeten 

dus echt beter om grip te houden op de toekomst van NS.

We hebben grote uitdagingen, zoals de HSL en klant
tevredenheid
We willen en moeten beter. De focus in de OGSM van 2018  

zijn 3 R’en namelijk Reizigers, Rendement en Razende HSL.  

Met name op de HSL en ook op klanttevredenheid liggen nog 

grote uitdagingen om onze doelen te halen. Ook moeten we 

goed letten op het financiële rendement. Uit feedback van 

reizigers weten we dat we op een aantal trajecten structureel 

beter moeten presteren. De wensen van de regio worden  

groter en belangrijker voor ons als organisatie. 

Alleen zo bereiken we onze doelen en houden we grip op 
onze toekomst
We richten ons tot 2019 op het realiseren van onze doelen.  

Zo houden we grip op onze toekomst en werken we aan de 

toekomst van de mobiliteit in Nederland. Tegelijkertijd kijken  

we verder vooruit. Innovaties komen in rap tempo op ons af.  

We kijken samen naar wat dit betekent voor NS. Want één ding 

weten we als NS’ers sinds 20 september 1839: wij houden 

Nederland in beweging. En dat willen we in de toekomst  

blijven doen.

“ Ik wil graag vernieuwen, maar niet met de 
kortademigheid die er tegenwoordig bij hoort. 
NS moet over twee jaar op de kaart staan 
als de grote vervoerder van Nederland. Dat 
veronderstelt dat het spoor weer in het hart van 
de mensen komt en niet als ongemakkelijke 
bijkomstigheid wordt weggezet.”

Roger van Boxtel

Bartho Boer

IN DECEMBERRoger van Boxtelin de Elsevier
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communicatie directeur Bartho Boer en commercieel 

directeur Hans Peters in een interview met FONK 

Magazine. Lees hun verhaal over de brandende 

ambitie van NS in FONK Magazine 220.

Welk merk wordt Coolest Dutch Brand 2017?
Jaar in jaar uit beoordelen en bekronen marketeers 

reclame en bureaus op hun toegevoegde waarde. 

FONK Magazine draait met de verkiezing Coolest 

Dutch Brands 2017 de rollen om. De redactie 

selecteert maandelijks de coolest brands van 

Nederlandse origine. In 2017 draait het daarbij  

met name om Nederlandse merken met een  

lange traditie die (dankzij innovatie en uitgekiende 

marketing) opnieuw aan een opmars zijn  

begonnen, waardoor ze ook jonge(re) generaties 

aanspreken en aan zich weten te binden. In totaal 

zullen er 12 maandwinnaars in de finale opgaan 

voor de award Coolest Dutch Brand 2017.  

Coolest Dutch Brands 2017 is een nieuw initiatief 

van FONK Magazine. 

Op 15 februari 2018 komt de vakjury van Coolest 

Dutch Brand, bijeen om de winnaar van 2017 te 

kiezen. De jury bestaat uit 50 creatives en strategen 

(activatie, digital, reclame en media specialisten)  

en heeft twee onafhankelijke juryvoorzitters.  

Op 20 maart 2018 zal één van de twaalf 

genomineerden aan de haal gaan met dè Coolest 

Dutch Brand Award van 2017, die ‘as we speak’ 

wordt ontworpen door Robert Bronwasser. 

Genomineerden
Tot en met november zijn genomineerd: Gazelle, 

JOZO, SOA Aids Nederland, Heineken, Remia, 

Efteling, HEMA, ten Cate, Naturalis en NS.  

In december 2017 en januari 2018 worden  

de laatste 2 merken van 2017 genomineerd.

Bron: fonkonline.nl
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Focus 2019
Wij zijn trots op NS en we zijn 
goed op weg

De toekomst van NS
En vier trends

TechniekFabriek 
Viert 1e lustrum

NS opent haar deuren
Succesvolle open dagen!

Coolest Dutch Brand
van de maand November

Het gaat goed met NS. Het Nederlandse spoorwegbedrijf ziet het aantal reizigers 
groeien en het klantoordeel stijgen. Het concern stapt stukje bij beetje af van  
haar technische profiel en zoekt het antwoord in beleving. De redactie van FONK 
beloont de moedige keuzes van het concern met de november nominatie voor de 
titel Coolest Dutch Brand van 2017.

Programma 11 decemberAlle info voor jou op een rij

Liggen we op koers voor 2019?

Leiding geven aan een team is een vak op zich. Je wilt als 

manager je team laten groeien, hen vertrouwen geven en 

samen de beste resultaten neerzetten. Als leidinggevende 

komt er dagelijks veel informatie in je mailbox. Dat kan 

handiger. Daarom introduceren we twee online plekken  

met een selectie van de belangrijkste achtergrondinformatie 

en handige tips en tools om jouw werk als leidinggevende  

bij NS makkelijker te maken. 

Speciaal voor de managementgroep
We zien elkaar in deze samenstelling 2x per jaar. Tijdens de 

bijeenkomsten bespreken we een flink aantal onderwerpen. 

De achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de Realisatie-  

en inspiratieaanpak kun je nu op één plek terugvinden. 

Handig: ook onze besloten Yammergroep is gekoppeld aan 

deze pagina. Voel je vrij om hiervan gebruik te maken om 

een tip of ervaring te delen.

Zoek op iNSite: Platform Managementgroep

Handige tips voor alle leidinggevenden bij NS
Als leidinggevenden heb je ook een heel aantal extra taken, 

zoals functievervullingsgesprekken en maken van jouw  

businessplan. Maar weet je ook wat je moet doen als één 

van jouw medewerkers langdurig ziek wordt?  

Handige informatie en tools zetten we voor je op een rij.  

Dat scheelt weer zoeken!

Zoek op iNSite: Leidinggeven bij NS

“ In 2018 komt de 
spanning tussen 
presteren en 
verdienen nog 
nadrukkelijker op 
tafel. Dat biedt 
kansen.”

“ Mooie resultaten in 

de maand oktober,  

zowel klanttevreden-

heid als performan-

ce, geven een boost 

richting onze 2017 

doelen. Daarnaast  

onverminderde aan-

dacht voor de HSL.” 

 

Tjalling Smit 
Directeur Commercie 

& Ontwikkeling

COLOFON

Productie NS Communicatie & supportteam

Tekst & fotografie NS Communicatie

Vormgeving Enof Creatieve Communicatie

VERLEDEN
• Binnenkomst

HEDEN 
• Opening & actualiteit
•  Duo-presentatie: prestaties 2017  

Wat voor jaar was het voor NS? 

TOEKOMST
•  NS draait door: thema 2018 Hoe ziet 2018 eruit?  

Wat komt er op ons af? 
 • NS van de toekomst; de toekomst van NS

BORREL 

Coolest Dutch Brand 
van de maand november

Focus 2019: oNS verhaal
Wij zijn trots op NS en we zijn goed op weg
Wij, de NS familie, zijn al 178 jaar onlosmakelijk verbonden met 

Nederland. Wij helpen reizigers 365 dagen per jaar, 7 dagen per 

week, 24 uur per dag. En dat doen we steeds beter. Dat hebben 

we te danken aan de inzet en betrokkenheid van onze mensen.

Maar gemiddeld goed is niet goed genoeg voor onze 
reizigers
NS is niet weg te denken uit de Nederlandse samenleving. 

Dat is tenminste nu zo. In de toekomst is dat niet vanzelf-

sprekend. In 2019 beoordeelt de overheid of we het goed 

genoeg doen op het spoor. Dan wordt bepaald of we na 2025 

op het hoofdrailnet mogen blijven rijden. De 12 doelen uit de 

concessie vormen de lat waar we overheen moeten springen in 

2019. De ambitie liegt er niet om. Nog niet eerder moeten we 

zoveel records tegelijkertijd behalen. Onze prestaties moeten 

dus echt beter om grip te houden op de toekomst van NS.

We hebben grote uitdagingen, zoals de HSL en klant
tevredenheid
We willen en moeten beter. De focus in de OGSM van 2018  

zijn 3 R’en namelijk Reizigers, Rendement en Razende HSL.  

Met name op de HSL en ook op klanttevredenheid liggen nog 

grote uitdagingen om onze doelen te halen. Ook moeten we 

goed letten op het financiële rendement. Uit feedback van 

reizigers weten we dat we op een aantal trajecten structureel 

beter moeten presteren. De wensen van de regio worden  

groter en belangrijker voor ons als organisatie. 

Alleen zo bereiken we onze doelen en houden we grip op 
onze toekomst
We richten ons tot 2019 op het realiseren van onze doelen.  

Zo houden we grip op onze toekomst en werken we aan de 

toekomst van de mobiliteit in Nederland. Tegelijkertijd kijken  

we verder vooruit. Innovaties komen in rap tempo op ons af.  

We kijken samen naar wat dit betekent voor NS. Want één ding 

weten we als NS’ers sinds 20 september 1839: wij houden 

Nederland in beweging. En dat willen we in de toekomst  

blijven doen.

“ Ik wil graag vernieuwen, maar niet met de 
kortademigheid die er tegenwoordig bij hoort. 
NS moet over twee jaar op de kaart staan 
als de grote vervoerder van Nederland. Dat 
veronderstelt dat het spoor weer in het hart van 
de mensen komt en niet als ongemakkelijke 
bijkomstigheid wordt weggezet.”

Roger van Boxtel

Bartho Boer

IN DECEMBERRoger van Boxtelin de Elsevier

Tjalling Smit

Ieder dag van het afgelopen jaar waren we bezig met het verbeteren van onze prestaties. Allemaal gericht op 

het halen van de Midterm Review 2019. Het is belangrijk dat we de komende jaren niet verslappen, maar 

ook is de tijd aangebroken om na te gaan denken over de periode ná 2019. De wereld om ons heen 

verandert namelijk snel. Als NS willen we niet alleen meedenken over de toekomst, we willen deze 

toekomst ook mede vorm geven. We willen richting geven en hierover in gesprek gaan met verschillende 

groepen mensen met een blauw-geel hart. Zowel binnen als buiten ons bedrijf. Want uiteindelijk maken we  

NS samen tot het bedrijf wat het is en wat het gaat worden. In de eerste maanden van 2018 spreken we met 

verschillende groepen: collega’s, medezeggenschap, externe stakeholders, spoorfans en dwars liggers. 

We willen NS van de toekomst; de toekomst van NS samen vormgeven.

NS van de toekomst;  
de toekomst van NS

1.  DE BREDE RANDSTAD RAAKT 
VERSTOPT MAAR OOK REGIO’S 
WILLEN MEER
Economie & demografie
Er is te weinig ruimte op het spoor en 

op de weg. Iedereen wil in de Randstad 

werken en wonen. Met als gevolg: grote 

files en drukte.

2.  HET GELOOF IN MARKTWERKING DOOR  
O.A. REGIONALE AANBESTEDINGEN GROEIT 
IN EUROPA  

Politiek 

De HSL, onze positie van stations en de grootte en 

gunning van de concessie blijven politiek onzekere 

onderwerpen. Er komt meer nadruk op de regio 

en de bijbehorende prestaties.

3.  GAAT DE ZELFRIJDENDE AUTO  
DE CONCURRENTIE AAN MET  
DE TREIN? 

Technologie & economie
Waarom zou je nog met massa’s  

andere mensen in de trein zitten,  

wanneer je in je eigen zelfrijdende  

auto ook op steeds meer plekken komt?  

Of komen beide werelden samen en gaan we  

als bedrijf meer naar ‘Mobility as a Service’ (MAAS)? 

4.  STEEDS SNELLERE INNOVATIES VERANDEREN 
DE MOBILITEITSMARKT EN WENSEN VAN DE 
KLANT  

IT & data 
Data en technologische ontwikkelingen gaan 

steeds sneller, denk aan zelfrijdende treinen en 

nieuwe business modellen gebaseerd op big data. 

Klant behoeften bewegen mee: zij verwachten 

nieuwe initiatieven die hierbij aansluiten zoals 

car2go, handige apps, Uber, Flixbussen, … 
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locaties: Amsterdam of Zwolle. Daar 

krijgen ze vakken van Mechatronica, 

aangevuld met NS specifieke vakken 

zoals veiligheid en kwaliteit. Het unieke 

aan de TechniekFabriek is dat theorie 

meteen gecombineerd wordt met de 

praktijk. Zo leren de leerlingen precies 

wat bij ze past. Bovendien hoeven 

studenten zich niet druk te maken om 

de kosten. De opleiding wordt namelijk 

volledig vergoed door NS.

Zo ziet de opleiding eruit
In het eerste jaar krijgen onze studen-

ten 6 weken achter elkaar les op een 

leerlocatie van de TechniekFabriek, 

gevolgd door 2 weken stage op een 

NS locatie. In het tweede jaar is het 

precies omgedraaid. Dan werken ze  

6 weken op een NS locatie, ge-

volgd door twee lesweken bij de 

Techniek Fabriek. Dit is volgens 

ons dé manier om het vak te 

leren terwijl je werkt. Daarbij 

wordt je begeleid door docen-

ten en praktijkopleiders. Boven-

dien ontvangen alle leerlingen in 

het eerste jaar een stagevergoeding 

en in het tweede jaar een volwaardig 

salaris.

En daarna?
Na 2 jaar zijn onze leerlingen volwaar-

dig monteur bij NS. Een uitdagende 

functie, want onze treinmonteurs 

moeten er dagelijks voor zorgen dat  

er genoeg goede en veilige treinen in 

Nederland rijden. Dat klinkt simpel, 

maar elke dag 5.000 treinen probleem-

loos laten rijden is een technische 

prestatie van wereldformaat.

Waar willen de starters anno nu het liefst hun carrière 
starten? Die vraag staat centraal in het jaarlijkse First 
Employers onderzoek naar de 100 populairste werk
gevers van Nederland.

Naast de algemene top 100 worden er rankings per branche 

gemaakt zoals: Finance, Engineering & Logistics, Energy, 

Hightech, Maritieme Sector, Audit & Advisory en Chemie. 

Dit onderzoek naar de populairste werkgevers van Nederland 

wordt jaarlijks uitgevoerd onder lezers en voormalig lezers 

van Memory Magazine en gepubliceerd in het magazine en 

op de website www.firstemployers.nl. 

NS is, onder KLM, op de tweede plek geëindigd in de 

branche Engineering & Logistics! Onze populariteit blijft  

elk jaar groeien, niet alleen in de branche engineering & 

logistics, maar ook in het algemeen. De studenten en young 

professionals zijn duidelijk: de inhoud van onze functies en 

de maatschappelijke betrokkenheid van NS zijn de grootste 

redenen om voor ons te kiezen. In 2014 stonden we 

branche-overstijgend op plek 54 en inmiddels staan we al op 

plek 23. Dat smaakt naar meer. We streven naar een plek in 

de top-10 van beste werkgevers van Nederland.  

Aan het onderzoek hebben ruim 1.800 studenten (vanaf een 

jaar vóór afstuderen) en young professionals (t/m 5 jaar 

werk ervaring) op WO, HBO en MBO-niveau deelgenomen.

De toekomst van 
NS en vier trends

Prijzenregen

NS in top 3 bij ‘First Employers’ ranking

Strategie in  
10 vragen

Dit jaar waren er maar liefst twee open 
dagen. Twee onderhoudsbedrijven in 
Amsterdam Watergraafsmeer en Maastricht 
opende dit jaar haar deuren voor bezoekers. 
Collega’s, familie, buurtbewoners; iedereen 
was welkom.

Vlaai in de nieuwe hal
Zaterdag 30 september ontving onderhoudsbedrijf Maastricht 

10.000 enthousiaste bezoekers voor een kijkje achter de schermen. 

Op deze dag kon iedereen de nieuwe en de oude onderhoudshal 

bewonderen en was er ook nieuw en oud materieel te zien.  

600 stukken Limburgse vlaai stonden zaterdag klaar voor de gasten, 

maar al na een paar uur waren ze allemaal op. Onderhoudsbedrijf 

(OB) Maastricht is klaar voor de toekomst! De werkplaats is deels 

verbouwd en de nieuwe hal is de eerste in zijn soort voor de nieuwe 

generatie materieel. Niet alleen kan de Flirt hier onderhouden 

worden, maar de hal is ook voor ander materieel geschikt.

10 jaar Watergraafsmeer
Bij Onderhoudsbedrijf Watergraafsmeer was het ook reden voor een 

feestje, aangezien het OB dit jaar tien jaar bestaat. Met een gewel-

dige opkomst van bijna 8.000 man in Amsterdam Watergraafsmeer 

en weer een mooi aanbod aan oud, nieuw en toekomstig materieel 

en activiteiten voor jong en oud, kunnen we wel concluderen dat ook 

deze open dag een succes is geweest. De medewerkers van deze 

locatie kijken met trots terug op de afgelopen 10 jaar en zien met 

verwachting uit naar de uitdagingen van de komende 10 jaar.

Heb jij helemaal helder hoe het zit met de strategie van 

NS? Heb je hier vragen over of merk je dat jouw mede-

werkers vragen hebben? Vraag het aan ons! Stuur jouw 

vraag naar spoorslagsbeter@ns.nl. Je krijgt zo snel 

mogelijk jouw antwoord en de tien veel gestelde vragen 

vormen een strategie Q&A. Deze kun je weer gebruiken 

tijdens je werk. En terugvinden op het platform 

managementgroep.

Een selectie van de prijzen en nominaties 
van afgelopen jaar:

•  V&S beste leerbedrijf provincie Utrecht 
Samen met Connexxion en GVB bieden wij een  

OV stage aan voor studenten van de HTV opleiding 

in Haarlem. De samenwerking tussen bedrijven  

was ook Stichting Samenwerken Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB) opgevallen en benoemden ons 

beste leerbedrijf van de provincie Utrecht.

•  Hans Peters Commercieel directeur van het jaar

• Marjan Rintel finale Topvrouw van het jaar

•  Zilveren Effie voor treinromantiek met 
commercial ‘jongetje’

•  Winnaars sponsoRing Kunst en cultuur:  
NS tijd voor lezen

‘ Na 2 jaar zijn onze 
leerlingen volwaardig 
monteur bij NS.’

TechniekFabriek  
viert 1e lustrum!

NS opent haar deuren:  
succesvolle open dagen!

Vincent Verbeet

“ Uit het niets hebben we treindienst 
Alphen Gouda ingevoerd tot een 
kwartierdienst.”

De TechniekFabriek bestaat 5 jaar en viert zijn eerste 
lustrum. In 2012 werd de fabriek officieel geopend door 
Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). Leren werken en werkend leren: de 
tweejarige vakopleiding tot treinmonteur was een feit.

Een stukje achtergrond
De TechniekFabriek begon als samenwerking tussen NS, 

NS leercentrum en ROC van Twente. Studenten kunnen de 

opleiding Monteur Mechatronica niveau 2 volgen op twee 

“ Trots zijn op wat 
goed gaat en dit  
ook benoe men! 
Tegelijkertijd kritisch 
zijn met en op elkaar 
op wat beter kan en 
moet.”

Reputatie ontwikkeling 2006 – heden
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Reptrak Pulsescore
1  – Barre winters en Fyra debacle.

2  –  Grote verstoringen, agressie 

tegen personeel, gevolgd 

door onregelmatigheden 

concessie Limburg en druk  

op volle treinen.

3  +  Weinig incidenten op het 

spoor, uitblijven van winter  

en verbeterende operationele 

prestaties.

4  +  In 2017 zet deze lijn door  

met verdere verbetering pres-

taties, hogere klantoordelen 

en minder media-aandacht.

Visievierluik - neutraal

0

Bij de ontwikkeling van de visie werken  
we met een ‘vierluik’ dat bestaat uit  
4 elementen:
• Hoger doel: waarom een organisatie bestaat

•  Gewaagd doel: waar een organisatie heen-

gaat

•  Kernwaarden: waar een organisatie voor 

staat

•  Kernkwaliteiten: waar een organisatie in 

uitblinkt

Vandaag zal samen met jullie de eerste stap 

gezet worden om te starten aan NS van de 

toekomst; de toekomst van NS! De achter-

grondinformatie, zoals huidige planning etc. 

zal terug te vinden zijn op het Platform 

managementgroep. Je krijgt hierover een 

e-mail.

Reputatie ontwikkeling 2006 – heden ✓

Koen Sueters

Word jij  
ambassadeur?

Lift

2e verdieping

Zaal 2.02
Workshop 2

Zaal 2.03
Workshop 3

Zaal 2.04
Workshop 4

Zaal 2.07
Workshop 5

Zaal 2.08
Workshop 1 

Zaal 2.09
Extra workshop

WC

Trap
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Plattegrond locatie 
Waar vinden de workshops plaats

MBO komt er aan! 
Vraag je medewerkers mee te doen

Liggen we op koers 
voor 2019?

#trotsop 
Vier successen van collega’s

De toekomst van NS
En vier trends

COLOFON

Productie NS Communicatie

 NS Communicatie

Vormgeving Enof Creatieve Communicatie

1. Ketendagstart ‘live’
 Werp een blik op de resultaten van 2017 en je ziet: we worden 

binnen Operatie steeds beter in het verbeteren van onze operatio-

nele prestaties. De Ketendagstart is dé plek in de regio waar dit 

gebeurt! In deze work shop beleef je de Ketendagstart ‘live’ en 

kom je te weten hoe je er met de juiste voorbereiding en skills 

alles uit haalt wat erin zit. Op deze manier word jij een cruciale 

schakel tot verbetering van onze prestaties voor de reiziger!

2. HSL als showcase voor het HRN
 Als deelnemer van deze workshop beleef je de unieke, agile 

weekstart van het Verbeter team HSL live! In het Verbeterteam 

komen zes ketens wekelijks bij elkaar: Logistiek, Infrastructuur, 

Materieel, Personeel, Organisatie en Bijsturing. In 45 minuten 

word je meegenomen door de acties, successen en buikpijn van 

de HSL. Als je naar buiten loopt heb je niet alleen meer kennis 

over de HSL en kunnen meedenken over (nieuwe) verbeter-

maatregelen, maar kun je vooral ook niet wachten om deze 

werkwijze zelf toe te passen!

3. Van begeleiden naar sturen: op weg naar meer 
inzetbaarheid

 Hoeveel van jouw medewerkers zijn momenteel niet inzetbaar 

wegens ziekte? Binnen Operatie zijn het er momenteel 1486, 

oftewel 10%. De griepgolf zeg je? Meer dan de helft is langer dan 

6 weken ziek. En ben maar eerlijk: het begeleiden van een zieke 

medewerker is vast niet datgene wat je het makkelijkst vindt aan 

je werk. Wat als het zo zou kunnen zijn dat een veilig en open 

gesprek over (dreigend) verzuim een geweldige kans is om NS en 

jouw medewerker blijer en sterker te maken? Geloof je hier geen 

sikkepit van of wil je gewoon meer informatie en tips van collega’s 

over waar je invloed kunt pakken? Kom dan naar deze workshop.

4. Veiligheid is… een waarderend gesprek 
 Veiligheid is veel meer dan de afwezigheid van incidenten en 

ongevallen. Veiligheid wordt elke dag actief gemaakt door 

mensen. En dat gaat ontzettend vaak goed. Om de veiligheid 

verder te verbeteren, kun je het meeste leren van situaties waar 

het nét goed ging. Maar durven jouw mede werkers hier altijd 

open over te zijn? In deze workshop dagen we je uit om op een 

waarderende manier op zoek te gaan naar wat er allemaal te leren 

valt van situaties die (net) goed gaan.

5. Stap in: op weg naar een open en veilige cultuur 
 Hoe zorg jij dat je als leidinggevende een open en veilige cultuur 

stimuleert? Blijf in beweging tijdens deze workshop en ervaar wat 

jij als leidinggevende met je mede werkers kunt dóén. We spreken 

met elkaar over integriteit en we gaan aan de slag met een 

werkvorm die je ook voor andere thema’s toe kunt passen. 

Kortom: praktisch en deze keer... heel anders!

LUNCHKWARTET

In het lunchpakket dat 
je straks ontvangt zitten 
4 dezelfde etenswaren. 
Op het kaartje in je 
pakket kun je zien welke 
4 producten er eigenlijk in 
zouden moeten zitten. 
Zoek een aantal collega’s op en ruil je etens-
waren totdat je je lunch compleet hebt.

LAAT ONS WETEN WAT JE VOND!

Na elke managementbijeenkomst vragen we jou om je 

feedback. Wij vinden dit belangrijk om de bijeenkomsten te 

kunnen blijven verbeteren. Zo hebben we uit de evaluatie 

van de najaars bijeenkomsten meegenomen dat er behoefte 

was om langer met elkaar te kunnen spreken. Dit heeft er 

toe geleid dat we deze keer meer tijd hebben ingeruimd 

voor de lunch en het interactieve plenaire deel. Al eerder 

hebben we op basis van de evaluatie de duur van de 

workshops naar 45 minuten uitgebreid. 

Binnenkort ontvang jij weer een uitnodiging om aan te 

geven wat je goed vond en welke punten je ter verbetering 

hebt. Help ons: vul de enquête in.

Onze doelen OGSM HRN 2018

Plattegrond Aristo - Amsterdam

Welkom!

Ook in de workshops staan we stil bij jouw rol als 

leider in de verandering aan de hand van actuele 

onderwerpen. De manier waarop wij werken 

is belangrijk om onze doelen te halen. Daarbij 

is het cruciaal dat wij als managers het goede 

voorbeeld geven in het gedrag dat nodig is om 

onze ambities  waar te maken. En dit gedrag te 

stimuleren bij onze mede werkers in een cultuur 

van openheid en aanspreekbaarheid. 

Er is vandaag veel ruimte om hierover te spreken  

met je collega-managers van Operatie. Fijn dus 

dat je er bent! Ik wens je een mooie bijeenkomst. 

Marjan Rintel

EENMALIGE UITGAVE VOOR DE MANAGEMENTBIJEENKOMSTEN IN AMSTERDAM – ROERMOND – ZWOLLE – DEN HAAG 

NS Operatie krant

Programma
Uit welke workshops kun je kiezen?

AMSTERDAM – ROERMOND – ZWOLLE – 

DEN HAAG

10.30 – 11.00  Inloop
11.00 – 12.15  Plenaire sessie
12.15 – 13.00  Lunch
13.00 – 13.45  Workshopronde 1
13.45 – 14.30  Workshopronde 2
14.30 – 15.30  Plenaire afsluiting

Objective (Kwalitatief) NS HRN - “Het reizigersbedrijf werkt aan de toekomst door een aantrekkelijk 
aanbod, een succesvolle mid-term review en rendementsverbetering” 

Goals (Kwantitatief) Strategies (Strategische keuzes)

1.  Algemeen klantoordeel HRN (incl HSL Zuid)  

is > 80% in 2019

2.  Realiseren van de andere 11 concessie  

KPI’s in 2019 (streefwaarden); 

 a KTO HSL-Zuid > 73%

 b Kwaliteit aansluiting > 95,6%

 c Reisinformatie treinketen > 83,1%

 d Zitplaatskans in de spits HRN > 95,5%

 e Zitplaatskans in de spits HSL-Zuid > 94,9%

 f Top 10 drukke treinen spits < 4,0%

 h KTO sociale veiligheid > 83%

 i Reizigerspunctualiteit 5’ > 91,1%

 j Reizigerspunctualiteit HSL Zuid > 84,1%

 k Reizigerspunctualiteit 15’ > 97,3%

3. n.t.b.

Key voor dashboard

Bold = Top 12 concessie KPI’s

1.  Aantrekkelijk fysiek aan-

bod; deur-tot-deur

1.  Onze reizigers krijgen een treindienstregeling die 

aansluit bij hun behoeften door een drempelloze 

en robuuste deur-tot-deur reis, samen met partners

2.  Klantbeleving  

optimaliseren

R

2.  De (reis)beleving van elke reiziger wordt geopti-

maliseerd op de kernbehoeften van de reiziger 

(controle, vrijheid en waardering) door waardevolle 

service en persoonlijke en intuïtieve dienstverlening

3. Prestaties HSL Zuid

R
3.  Onze reizigers ervaren betrouwbare dienstverlening 

op de HSL door continu aandacht te geven aan 

alle stappen in het bestaande dienstverlening te 

geven en nieuwe aantrekkelijke diensten robuust te 

introduceren

4.  Perfecte uitvoering 4.  Onze basisprestatie voor reizigers verbetert continu 

door rolvaste uitvoering conform plan, continue 

verbetering van de uitvoering, meer zitplaatsen 

en comfort, inzet van goed onderhouden, schoon 

materieel en de geruisloze introductie van nieuw 

en gereviseerd materieel in de dienstregeling

5.  Verbetering rendement

R
5.  Ons rendement verbetert door een betere verhou-

ding tusssen opbrengsten en kosten.

6.  Organisatieverbetering 6.  NS ontwikkelt zich tot een slagvaardige en  

resultaatgerichte organisatie met effectief leider-

schap dat handelt binnen de afgesproken normen 

en waarden

Stijging schone treinen in het  
Zuiden
In navolging van de behaalde successen in het verlagen van de “vuile 

starters” kunnen we nu ook een mooie prestatie delen van volledig 

inwendig gereinigde treinen in het Zuiden. Zo zijn we van 49% in het 

begin van het jaar naar 70% gegaan in december 2017. 

Hoe hebben we dit aangepakt? Roger Kessels (Operationeel Manager 

Reiniging) is hierover in gesprek gegaan met HRS-medewerkers. Dit 

heeft onder andere geresulteerd in verbeterde rbeidsomstandigheden 

in de personeelsverblijven en meer duidelijkheid in de werkprocessen. 

Door deze aandacht is de motivatie van de HRS-medewerkers erg 

gestegen. Dit zien we in de behaalde prestaties!

Connelie van Brenk

Productiemanager SB Zuid

#trotsop4

Bijsturen van IC Direct op LBC 
In 2017 hebben wij op het LBC heel hard gewerkt 

aan de bijsturing van de Intercity direct en de 1100-

serie op de HSL. Omdat deze taken voor ons op het 

LBC nieuw waren, hebben we eerst veel kennis en 

ervaring op moeten doen. Dat viel niet mee met alle 

complexiteit op de HSL. 

We zijn erg trots op ons team, op zowel bijstuurders 

materieel als personeel. Zij hebben zich in 2017 tot 

een echt ervaren team bewezen. Ik merkte veel 

betrokkenheid bij ons product op de HSL en een 

enorme drive om te verbeteren. Iedereen deed elke 

dag onwijs zijn of haar best om het steeds beter te 

doen. Velen namen zelf het initiatief tot evaluatie na 

een stranding. Er werd dan niet gewezen naar de 

andere ketens of de beperkingen, er werd vooral 

gekeken waar we het zelf beter hadden kunnen 

doen. 

Eva Klever 

Teammanager Landelijk Besturingscentrum

#trotsop1

Nu de midterm review steeds dichter-
bij komt, richten we onze blik meer en 
meer op de toekomst. De wereld om 
ons heen verandert in hoog tempo. Dat 
vraagt om een open gesprek over hoe 
we daar met een nieuwe strategie op 
inspelen. Vandaag delen we de eerste 
ervaringen uit de strategiesessies en 
gaan we in gesprek over de uitdagingen 
die op ons afkomen.

Teleport Zaal
Plenair

Lift

1e verdieping

WC

Trap

Workshop 1 Ketendagstart ‘live’

Workshop 2 HSL als showcase voor het HRN

Workshop 3 Van begeleiden naar sturen: op weg naar meer inzetbaarheid

Workshop 4 Veiligheid is… een waarderend gesprek 

Workshop 5 Stap in: op weg naar een open en veilige cultuur
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aChtergrond

J olande Schoonenberg, vertrouwens
arts bij het Amsterdamse AMK, 
komt ze regelmatig tegen: baby’s 

die de hele dag in hun wiegje liggen, 
peuters waarmee nooit wordt gespeeld of 
geknuffeld, schoolkinderen die compleet 
worden genegeerd door hun ouders. Ze 

ziet ook wat dat doet met kinderen. Ze 
vertelt over baby’s die zich niet laten 
troosten en met een angstige, waakzame 
blik de wereld in kijken, alsof overal gevaar 
dreigt. Over peuters die stilletjes in een 
hoekje zitten en nergens op reageren.   Over 

achtjarigen die faalangstig en somber zijn 
of juist heel druk en agressief. Over tieners 
die totaal zijn losgeslagen, aan het 
zwerven gaan of zich prostitueren. 
‘Emotionele verwaarlozing is misschien 
wel de ernstigste vorm van kindermis
handeling,’ zegt ze. ‘Je ziet de littekens 
niet aan de buitenkant, maar ze zijn er wel 
degelijk. En de kans is groot, dat ze niet 
meer genezen als je niet tijdig ingrijpt.’ 

geen genegenheid

Emotionele verwaarlozing is iets anders 
dan emotionele mishandeling, waarbij 
kinderen worden uitgescholden en 
gekleineerd. Bij emotionele verwaarlozing 
gaat het vaak juist om dingen die ouders 
nalaten: ze geven een kind geen genegen
heid, aandacht, emotionele steun en 
bevestiging. Of ze gedragen zich heel 
onvoorspelbaar, waardoor een kind geen 
veiligheid voelt. Ook een kind weghouden 
van school of ander contact met de 
buitenwereld en het getuige zijn van 
huiselijk geweld vallen eronder.

auteur: Ditty eiMers

Emotionele verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kinder-
mishandeling. Ook op scholen is het te signaleren. Ouders die vrijwel 
nooit op een tienminutengesprek verschijnen of die hun kinderen  
nauwelijks aandacht geven. Op lange termijn is de schade bij  
emotionele mishandeling groter dan bij fysieke mishandeling. 

Blauwe plekken op  de ziel
emotionele Verwaarlozing

Al denken we bij kindermishandeling haast 
automatisch aan slaan en schoppen, 
emotionele verwaarlozing komt het meest 
voor in Nederland. Dat blijkt uit de Tweede 
Nationale Prevalentiestudie Mishandeling 
van Kinderen en Jeugdigen die TNO met de 
Universiteit Leiden deed in opdracht van 
het ministerie van VWS. Bij ruim een derde 
van de slachtoffers van kindermishande
ling is sprake van emotionele verwaarlo
zing. Toch is het van alle vormen van 
kindermishandeling de minst onderzochte. 
‘Zulk onderzoek is lastig’, zegt hoogleraar 
stressgerelateerde psychopathologie 
Bernet Elzinga van de universiteit van 
Leiden. ‘Het gaat over verborgen leed, over 
dingen die niet gebeuren.’ 

langdurige sChade

Hoog tijd dat wetenschappers en hulp
verleners daar meer oog voor krijgen, vindt 
Elzinga. ‘Want juist emotionele verwaar
lozing kan ernstige, langdurige schade 
opleveren.’ Uit onderzoek van Elzinga en 
haar Leidse collega’s blijkt namelijk dat er 
een sterk verband is tussen emotionele 
verwaarlozing en depressie en angststoor
nissen op latere leeftijd. Dat kindermis
handeling een risicofactor is voor depressie 
en angsten was al bekend. 

De opzienbarende ontdekking van de 
Leidse onderzoekers is dat emotionele 
verwaarlozing het meest voorspellend is 
voor het ontwikkelen daarvan. Méér dan 
fysiek geweld en seksueel misbruik. Dat 
heeft waarschijnlijk te maken met 
veranderingen in het brein. Hersenscans 
laten zien dat de prefrontale cortex – het 
hersengebied dat een belangrijke rol 
speelt bij het omgaan met stress –  

‘Eén juf of meester waarmee 
een kind een band opbouwt, 
kan al een aanzienlijk  
verschil maken bij  
emotionele mishandeling’

Foto: vladislav gajic, shutterstock

Wat kun jij doen?
pak kindermishandeling aan. kijk op:
onderwijsenkindermishandeling.nl
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aan tKm Verteld

auteur: Marty PN vaN KerKhof 

vaDer WerD GeMelD Bij het aMK eN GiNG iN theraPie:

‘ Nu snap ik dat een 
 draai om de oren 
 absoluut niet 
 door de beugel kan’

‘M ijn dochter vertoonde volgens de 
vertrouwenspersoon van school 
symptomen die wezen op mishande

ling. Ze was in zichzelf gekeerd, teruggetrokken en 
opmerkelijk stil. Bovendien had ze gezegd dat ze niet 
meer naar huis durfde, omdat ze bang voor mij was.’ 
De Vries schrok zich te pletter. Hij was zich naar 
eigen zeggen van geen kwaad bewust. ‘Ik was boos 
en ik had het gevoel dat ze een mes in mijn rug 
hadden gestoken.’
Destijds besefte hij niet dat het in Nederland niet 
meer getolereerd wordt dat je je kind slaat en dat 

De school van de dochter van Peter de Vries* belde dat er iets met zijn oudste dochter 
was en of hij zo snel mogelijk kon komen. Op school trof hij, naast de vertrouwens-
persoon van de school, iemand van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK). Er was een melding tegen hem gedaan wegens kindermishandeling. De Vries 
kreeg intensieve therapie. ‘Ik heb geleerd tot tien te tellen in bepaalde situaties.’ 

zelfs een ‘pedagogische tik’ bij de wet verboden is. 
Een paar weken voor dit bewuste gesprek was hij 
inderdaad nog fors tegen zijn dochter uitgevaren. Hij 
had uit woede, omdat ze in zijn ogen iets verkeerds 
had gedaan, tegen haar geschreeuwd, haar een draai 
om de oren gegeven en haar een trap ‘voor haar hol’ 
verkocht. ‘Ik begreep toen niet dat mijn dochter dat 
wel tegen de vertrouwenspersoon gezegd had en 
niet tegen mij.’ 
Toch realiseerde hij zich dat het zo niet verder kon. 
Onder druk van het AMK meldde hij zich aan bij De 
Waag, het centrum voor ambulante forensische 

Foto’s: oleg golovnev, shutterstock

Lees meer over ervaringen van anderen 
met kindermishandeling op
onderwijsenkindermishandeling.nl

onderwijsspecial

www.onderwijsenkindermishandeling.nl

Ben jij al 
Meldcodeproof?
doe de test

Beloof nooit geheimhouding8 tips voor 
een gesprek met je leerling

Coen werd mishandeld:‘Wat vroeger gebeurde,  zakt steeds verder weg’

AAN TKM VERTELD
Van een Boos jongetje naar een Vrolijke puBer 

6

‘Emotionele verwaarlozing moet een calamiteit  worden’

ACHTERGROND
Blauwe plekken op de ziel 

12

‘Er rust nog steeds een taboe op
kindermishandeling’

REPORTAGE
het klokhuis in de klas

17
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Tijdschrift

Werken tijdens de watersnood  
in Zuid-Limburg

Jaargang 21  -  nr 3  -  september 2021

Vakblad voor verpleegkundigen in de maatschappelijke gezondheidzorg

Taakherschikking in de JGZ:  
de juiste zorg door de juiste persoon?

Verpleegkundige M&G en plots  
diagnose Alzheimer

Tijdschrift

Nieuwe afdeling Wijkverpleegkundigen en hernieuwde 

afdeling M&G: ‘Nieuwe tijden, nieuwe kansen’

Jaargang 22  -  nr 1  -  maart 2022

Vakblad voor verpleegkundigen in de maatschappelijke gezondheidzorg

Hoe stimuleer je werkplezier  

in het team?

Vers bloed: ‘Ik kan al mijn creativiteit kwijt  

in het JGZ-werk’ 

Tijdschrift M&G jaargang 22 nummer 128

Nieuwe staatssecretaris
Annemieke Goudkuil, voorzitter van de vakgroep 

Jeugd, maakte maandag 24 januari kennis met de 

nieuwe staatssecretaris Jeugd en Preventie, Maarten 

van Ooijen, tijdens een digitaal werkbezoek. Samen 

met andere collega’s uit de JGZ heeft ze de staats

secretaris laten zien dat we goud in handen hebben 

met de JGZ, dat de JGZ preventief, waardevol en 

uniek is, samen met ouders, kinderen, jongeren en 

hun eigen netwerken. Goudkuil roept op om het 

goud op te poetsen en is dankbaar dat ze dat zelf 

ook mag doen als voorzitter van de vakgroep  

Jeugd. 

De staatssecretaris is bovenaan te zien, tweede van 

links. Annemieke Goudkuil heeft een geel vestje aan.

Start nieuw leertraject 
ambassadeurs OGZ- en 
jeugdverpleegkundigen
In september 2022 start er weer een nieuw 

leer traject voor ambassadeurs Jeugdverpleeg

kundigen en verpleegkundigen Openbare 

gezondheid (OGZ). Christel Spierings volgde in 

2018 het leertraject en heeft als ambassadeur haar 

vak verder uitgediept en haar verpleegkundig 

leiderschap ingezet als verantwoordelijk verpleeg

kundige voor test en vaccinatielocaties tijdens de 

pandemie. En nu mag ze als programmamanager 

van ditzelfde leertraject aan de slag. Hoe mooi is 

dat! Het leertraject draagt bij tot meer bewust

wording van het verpleegkundig beroep, een 

betere profilering van de preventieve verpleeg

kundige zorg en versterking van verpleegkundig 

leiderschap. Alvast aanmelden of vragen?  

Stuur een mail naar: 

ambassadeurs.jeugdogz@venvn.nl dan neemt 

Spierings contact met je op. 

Afdelingsnieuws vakgroep  
Seksuele gezondheid
Als vakgroep Seksuele gezondheid (VSG) zijn we al een aantal jaren 

bezig om ons V&VNDeskundigheidsgebied seksuele gezondheid 

(DSG) te optimaliseren voor registratie van de sociaal verpleeg

kundigen seksuele gezondheid (SG). Tot voor kort waren sociaal 

verpleegkundigen SG verplicht om zich, na bepaalde scholing, te 

registreren bij de NVVS. Dit is NIET meer verplicht, maar nog wel 

mogelijk. De VSG is niet verantwoordelijk voor de kwaliteitseisen die 

gesteld worden aan een (her)registratie bij de NVVS. Wel is het 

verplicht om je als verpleegkundige SG te registreren in het 

V&VNKwaliteitsregister met aanvullend Deskundigheidsgebied SG. 

Deze kwaliteitseis wordt vermeld in het Kwaliteitsprofiel Aanvullende 

Seksuele Gezondheidzorg, 2016 (RIVM) en zal gehandhaafd blijven. 

Ook na herziening van het huidige profiel. Voor de registratie in het 

V&VNKwaliteitsregister en DSG is bepaalde opleiding vereist. Sinds 

2009 kennen we de zogenaamde ‘Sense’opleiding’ met daarnaast de 

Module Medische Theorie SOA, MI etc. Beide opleidingen zijn herzien 

en verbeterd en vanaf 1 oktober 2021 van start gegaan: nieuwe stijl 

ASASHopleiding (RINO en NVVS) en Opleiding ASG (NSPOH en 

SANL). Na het behalen van deze opleiding kan de verpleegkundige 

SG zich automatisch registreren in het Kwaliteitsregister met DSG.

In de nieuwsbrief op de website van de vakgroep informeren we je 

verder over welke punten van belang zijn en wat je moet weten: 

www.venvn.nl. 

Petra Meerburgprijs 2022
Voor de Petra Meerburgprijs 

komen verpleegkundigen in 

aanmerking, die een uitzonder

lijke prestatie hebben geleverd 

op het gebied van de infectie

ziektebestrijding in Nederland. 

Die prestatie dient aantoonbaar 

bij te dragen aan de verdere 

professionalisering en kwali

teitsverbetering van het vak van 

de verpleegkundige M&G.

Het kan een prestatie zijn van 

één of van meer verpleegkundi

gen, beoordelingscriteria:

• aantoonbaar belang voor alle 

verpleegkundigen in de  

openbare gezondheidszorg; 

• aantoonbaar belang voor de 

volksgezondheid van inwoners  

van Nederland;

• vernieuwend.

Petra Meerburg zette zich vele 

jaren in als sociaal verpleeg

kundige en manager op het 

gebied van infectieziektebe

strijding in Amsterdam en 

Nederland. Tijdens het sympo

sium ter ere van haar 25jarig 

ambtsjubileum is de Petra 

Meerburgprijs ingesteld door de 

Stichting Sarphati. In 2011 heeft 

de afdeling Verpleeg kundigen 

Maatschappij & gezondheid van 

de V&VN deze prijs geadop

teerd. Degene die wint, krijgt 

een bedrag van 2.500 euro. 

Kandidaten kunnen zich 

aanmelden of kunnen aange

meld worden tot 15 april 2022 

bij Lian Bovée, secretaris van de 

beoordelingscommissie. 

Telefoon: 030 2747000; Mobiel: 

0629432904; Email: Lian.

bovee@rivm.nl. Op 12 mei 2022, 

tijdens het V&VNsymposium 

Infectieziektebestrijding, wordt 

de winnaar bekendgemaakt. 

Afdelingsnieuws
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Nieuwe afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen
Sinds 1 januari 2022 hebben de wijkverpleegkundigen een 

eigen afdeling binnen V&VN. De nieuwe afdeling V&VN 

Wijkverpleegkundigen is het resultaat van een fusie tussen 

het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) en 

de vakgroep Wijkverpleegkundigen van de V&VNafdeling 

Maatschappij en Gezondheid. We zijn ontzettend blij met deze 

mijlpaal! Als afdeling willen we er zijn voor alle wijkverpleeg

kundigen in Nederland. 

Inmiddels hebben we al bijna 600 leden. Als lid van de 

afdeling ontvang je het komend jaar Tijdschrift M&G én bouw 

je mee aan een betere positionering, profilering en professio

nalisering van het beroep wijkverpleegkundige. Samen staan 

we Sterk in de Wijk! We hebben elkaar nodig om een krachtig 

geluid uit te dragen, zodat er meer mét ons en minder óver 

ons gesproken wordt. We hopen elkaar het komend jaar 

regelmatig te ontmoeten; tijdens de expertkringen, webinars 

óf als collega. We versturen maandelijks een nieuwsbrief 

waarin we relevante nieuwsberichten en relevante ontwikke

lingen met jullie delen. Wil jij ook iets delen met collegawijk

verpleegkundigen, wil je iets kwijt, wil je meedenken? Laat 

het ons weten via wijkverpleegkundigen@venvn.nl of post 

een bericht op onze LinkedInpagina: https://www.linkedin.

com/groups/13931857. De eerste algemene ledenvergadering 

van de nieuwe afdeling is op 24 maart. We zullen het jaarplan 

2022 en het nieuwe bestuur van de afdeling aan jullie 

voorstellen. (Lees verder ook het interview met voorzitter 

Rieke van de Wetering van de wijkverpleegkundigen van 

V&VN op pagina 19) 

Expertkringen  
Wijkverpleeg kundigen
In een expertkring kom je met een groep wijkver

pleegkundigen van verschillende zorgaanbieders  

6 maal per jaar bij elkaar rondom een van onder

staande thema’s. De thema’s zijn gebaseerd op het 

expertisegebied wijkverpleegkundigen. Je leert met 

en van elkaar, kunt agendapunten inbrengen en met 

elkaar vaststellen of en welke onderwerpen aandacht 

verdienen aan de regionale en landelijke beleids

tafels. Enthousiast geworden en je nog niet aan

gemeld? Het kan nog steeds! Stuur een bericht naar 

wijkverpleegkundigen@venvn.nl en we nemen graag 

contact met je op. 

In 2022 starten de volgende expertkringen:

• Indiceren van zorg/intercollegiale toetsing

• Wijkgerichte preventie

• Integrale ketensamenwerking

• Kwaliteitskader wijkverpleging

• Bekostiging van de wijkverpleging

• Arbeidsmarkt

• Zorgtechnologie 

Nascholing sociaal verpleeg-
kundigen tuberculosebestrijding
Op 31 maart en 1 april vinden de jaarlijkse nascholingsdagen 

plaats voor verpleegkundigen werkzaam in de tuberculosebestrij

ding. Het thema van dit jaar is De kunst geeft de regels en de 

smaak de uitzonderingen. In anderhalve dag zal een groot aantal 

actuele onderwerpen de revue passeren. Gezien de huidige 

situatie heeft de organisatie helaas moeten besluiten om ook dit 

jaar deze scholing online te organiseren. Voor meer informatie, 

t.berends@umcg.nl, secretaris van de Werkgroep Nascholing 

sociaal verpleegkundigen tuberculose bestrijding. 

Samenwerking vakgroepen  
Openbare gezondheid (OGZ)
De vakgroepen OGZ bestaan uit drie specialisaties in het publieke 

domein, te weten: infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid en 

tuberculose. Verpleegkundigen die werkzaam zijn in deze specifieke 

aandachtsgebieden werken bij een GGD. Al twee jaar lang staat de 

afdeling infectieziektebestrijding volop in de aandacht wegens de 

coronacrisis. Door deze crisis is het ineens heel zichtbaar geworden 

welke taak een GGD heeft in de bestrijding van infectie ziekten. 

Daarnaast is het duidelijk geworden dat de huidige organisatie van 

infectieziektebestrijding toe is aan vernieuwing om te kunnen acteren 

in tijden van crisis. Dit is dus een momentum om infectieziekten 

toekomstbestendig te organiseren. Natuurlijk is de functie van 

verpleegkundigen hierin belangrijk. De drie verpleeg kundige vak

groepen in de OGZ zijn gestart met het toewerken naar een intensie

vere manier van samenwerking, waarbinnen de eigenheid van iedere 

specialisatie behouden blijft, in het momenteel snel veranderende 

landschap. Het positioneren van verpleegkundigen in deze reorgani

satie is prioriteit voor de vakgroepen. Hierover zijn de vakgroepen in 

gesprek met onder andere het RIVM, GGD GHOR Nederland en de 

NSPOH. (Lees ook het interview met bestuurslid M&G en infectie-

verpleegkundige Karin Oudshoorn op pagina 23.) 

Installatie Minke Nieuwboer  
als lector Wijkverpleging
Minke Nieuwboer wordt donderdag 31 maart geïnstal

leerd als lector Wijkverpleging. Haar intreerede heeft als 

titel: Back to the future: naar een toekomstgerichte 

wijkverpleging. Voorafgaand is er een minisymposium 

over thema’s van het lectoraat, zoals wijkgerichte 

preventie en palliatieve zorg. Meer info is te lezen op de 

website van de HAN: www.han.nl. Vul in het zoekvenster 

de naam Minke Nieuwboer in. 

Afdelingsnieuws
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Aan tafel met… 
Dirk De Wachter:

‘Als de woorden wegvallen,  
wordt de huid weer noodzakelijk’

In deze rubriek komen professionals die inspireren aan het woord. Niet alleen hun functie, 
maar ook lef, enthousiasme en visie zijn aanleiding voor een interview. Deze keer een 
gesprek met de Vlaamse Dirk De Wachter, hoogleraar aan de KU-Leuven en psychiater-
psychotherapeut aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van Kortenberg en inmiddels 
ook in Nederland bekend vanwege zijn optredens in de media en zijn boeken. In tijden van 
afstand vanwege het coronavirus benadrukt De Wachter hoe belangrijk aanraking is. Voor 
de – hoogbejaarde – mens, maar ook de verpleegkundige. ‘Het geheugen van de mens is 
kort en daarom denk ik dat we onderwerpen als nabijheid, samen zijn, zorgend zijn, 
aanraking goed onder de aandacht moeten houden.’

Tekst:  
Hellen  
Kooijman
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Hoe cruciaal is aanraking en stijgt het 
belang ervan naarmate mensen ouder 
worden?
‘Het is wetenschappelijk aangetoond dat aanraking 

cruciaal is bij pasgeborenen. Aanraking bij premature 

kindjes maakt een groot verschil in de ontwikkeling. In 

het volwassen leven raakt die aanraking wat op de 

achtergrond. Maar als mensen ouder worden en niet 

meer geheel beschikken over hun geheugen zien we die 

aanraking terug als de mogelijkheid van contact. Of het 

tijdens het volwassen leven belangrijker wordt, dat weet 

ik niet. Ik heb daar geen bewijsmateriaal voor. Maar ik 

denk dat veel mensen nood hebben aan aanraking. Ik  

zie er geen leeftijdsverschil in, al zie ik wel dat als de 

woorden wegvallen, de huid weer noodzakelijk wordt.  

De mens heeft nood aan verbinding, die verbinding 

manifesteert zich via de taal en via de aanraking, maar  

als de taal wegvalt, blijft de aanraking de enige manier  

tot verbinding.’

Het lijkt wel alsof de coronacrisis ons leert 
hoe belangrijk lichamelijk contact is.
‘Nu we fysieke afstand noodzakelijkerwijs krijgen 

opgelegd, voelen we hoezeer we aanraking missen. We 

voelen het vooral als het moeilijk is. Als het allemaal 

vrolijk verder dendert dan gaat het wel, maar als 

mensen sterven, als het gaat om verdriet en de lastig-

heden van het leven, hebben we nood aan fysieke 

aanraking. Als psychiater en gezinstherapeut weet ik dat 

kinderen vastpakken, koesteren, op schoot nemen, dat 

dit voor hun ontwikkeling en psychologische groei heel 

belangrijk is. Voor ouderen met dementie is die fysieke 

aanraking cruciaal, omdat de woorden vaak zijn 

weggevallen. Je ziet het als deze ouderen bezoek 

krijgen: aanraken, strelen, daar genieten die mensen 

echt van. Dat is een duidelijke zichtbare behoefte. Bij de 

volwassen mens daarentegen is die behoefte moeilijker 

in te schatten. De volwassen mens rationaliseert de 

nood aan aanraking eerder weg: het is allemaal niet zo 

nodig. Maar de hoogbejaarde mens kan die nood niet 

meer maskeren.’ 

In sommige culturen wordt meer  
aangeraakt dan in de ‘onze’.
‘Wel, ik zie inderdaad dat in zuidelijke landen en culturen 

de lichamelijke aanraking, het vastpakken en knuffelen 

meer tot de cultuur behoort. En dat wij, de mensen in de 

noordelijke landen, wat gereserveerder en meer op 

afstand met elkaar omgaan. Het fysiek aanraken gebeurt 

in de noordelijke landen wel wat meer in de familiale 

context, al zie ik dat binnen gereformeerde structuren 

mensen ook binnen de familie soms zeer gereserveerd 

met elkaar omgaan. Ik heb daar overigens geen moreel 

oordeel over. Een psychiater zegt niet dat mag niet of 

dat moet. Nee, ik constateer en ik denk dan dat de 

aanraking in deze landen meer een punt van aandacht 

is, iets om over na te denken.’ 

Ook zorgmedewerkers en verpleeg-
kundigen willen heel graag nabij zijn, 
vooral bij mensen die zich niet meer op 
een andere manier kunnen uiten, maar  
dat kan en mag niet. Hoe kun je wel echt 
contact maken, zonder dat je fysiek aan-
raakt, knuffelt. Is dat überhaupt mogelijk? 
‘Het is natuurlijk goed dat zorgkundigen die nood ook 

voelen bij de cliënt. Tegelijkertijd is het ook een behoefte 

van de zorgkundige; de zorg en verbinding tussen 

mensen gaat ook een stukje via de lichamelijke aan-

raking, en dat niet kunnen doen frustreert. Ik heb niet  

de ultieme oplossing. Maar het is wel goed om hierover 

na te denken. Ik denk dat we nu moeten kijken hoe we, 

viraal veilig, die aanraking voorop zetten. Dat kan 

misschien wel met bescherming: als we goed onze 

handen wassen voor en na het contact bijvoorbeeld. En 

de mens kan erg creatief zijn. We zien dat er via de 

nieuwe media wegen gevonden worden om elkaar te 

spreken. Laten we dan die nieuwe technologie ook 

proberen aan te wenden om elkaar op afstand aan te 

raken. Ik heb geen concrete suggestie voor de tech-

neuten. Maar ik zie hoe ze onwaarschijnlijk creatief zijn 

in het ontwikkelen van games en andere toestanden. 

Laat ze eens diep nadenken over aanraking, ik ben 

benieuwd. Er is altijd meer mogelijk dan we denken.  

En wat mij betreft toch altijd liever een goede handdruk 

met een handschoen dan geen handdruk.’ 

Denkt u niet dat nu de regels weer losser 
worden en we weer teruggaan naar het 
‘normale leven’ die aandacht voor het  
belang van aanraking gaat verslappen? 
‘Ik denk dat we inderdaad snel teruggaan naar normale 

zaken. En dat we de crisis vergeten. Het geheugen van 

de mens is kort en daarom denk ik dat we onderwerpen 

als nabijheid, samen zijn, zorgend zijn, aanraking goed 

onder de aandacht moeten houden. Wat hebben we 

geleerd van die lastige tijd? Wat nemen we mee? Men 

mocht de bejaarde mens niet bezoeken. En dat was 

verschrikkelijk, maar de eenzaamheid is er ook na 

corona. Nadenken over de zorg voor de hoogbejaarde 

Aan tafel met… 

‘Een aanraking kun je natuurlijk niet  
bij ministerieel besluit opleggen’
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onder-nemings-
plan

Een ondernemingsplan helpt u als ondernemer om een onderbouwde keuze te maken die het beste bij 
uw situatie past. Met deze stappen brengt u uw plannen voor de toekomst en de ontwikkelkosten goed 
in beeld. Denk hierbij aan een risico-inschatting en aan de �scale consequenties. Doorloop de proces-
stappen bij voorkeur voordat u start met bedrijfsbeëindiging en/of sloop en/of transformatie.

7 processtappen

Op weg naar
een ondernemingsplan

Lees de uitgebreidere toelichting over deze stappen op de pagina: <linknaarpagina>

In kaart brengen 
probleem en gewenste 

oplossing 
Beschrijf het probleem en de 
gewenste oplossing. Bedenk 
welk scenario het beste past 

bij uw situatie. 

Checken 
vigerend beleid

Controleer goed of de gewenste 
oplossing op de locatie beleids-

matig mogelijk is: is de oplossing 
mogelijk binnen het bestemmings-

plan of andere ruimtelijke
plannen?

Opstellen concept 
ondernemingsplan
Stel een ondernemings- of 

toekomstplan op. Beantwoord 
tien vragen om uw uitgangs-

positie te bepalen. 

Bekijk de tien vragen

Inschakelen deskun-
dige ondersteuning 

Schakel experts in, zoals een 
plattelandscoach, RO-deskundige 
of landschapsarchitect, voor hulp 

bij de aanpak van het 
ondernemingsplan of advies 

over de mogelijkheden.

Bepalen �nanciële en 
�scalegevolgen

Raadpleeg specialisten, zoals een 
accountant of �scalist, om de 

�nanciële en �scale gevolgen van 
uw toekomstplan te bepalen.  

Maken de�nitief  
ondernemingsplan
Verwerk de adviezen in het 

ondernemingsplan en leg het voor 
aan toetsende instanties, zoals 
uw bank, gemeente, provincie, 

waterschap, etc. 

Vooroverleggen met  
Belastingdienst

De Belastingdienst kan, op 
basis van uw situatie en 

ondernemingsplan, uw �scale 
(on)mogelijkheden 

beoordelen. 

oriëntatie concretiseringadvies

? !

1 2 3 4 5 6 7

Sloop van vrijkomende 
agrarische bedrijfs-
gebouwen
Voor de belasting is het belang-
rijk waarom u sloopt. Dat bepaalt 
namelijk hoe u de sloopkosten 
�scaal afrekent.
• Wilt u de ondergrond voor een 

andere bestemming vrijmaken?
• Wilt u de ondergrond niet voor een 

andere bestemming vrijmaken? 

Voor de belasting kunnen de vol-
gende situaties een rol spelen:
• de ondergrond wordt bedrijfserf 

of bouwvlak 
• de ondergrond wordt cultuurgrond 
• de ondergrond wordt tuin bij het 

woonhuis 
• de ondergrond wordt bouwperceel 

volgens de ruimte-voor-ruimte-
regeling 

• de ondergrond wordt ondergrond 
voor een zonnepark

Voortzetting onderneming op huidige locatie
Onderzoek andere scenario’s en �scale consequenties van 
verandering van uw bedrijfsvoering. Is een voortgang van 
uw bedrijf op dezelfde locatie voor u de beste optie? 

1

Lees de uitgebreidere toelichting over de �scale gevolgen van deze verschillende scenario’s op de pagina: <linknaarpagina>

Transformatie van de onderneming
Bij transformatie is in beginsel sprake van staking. 
Fiscaal geldt dan de toepassing van de herinvesterings-
reserve en zijn er regelingen rond sloop.

2

Staking van de onderneming
U dient af te rekenen met de belasting. Er zijn �scale rege-
lingen zoals stakingswinst, landbouwvrijstelling en resultaat 
uit overige werkzaamheden. Ook gelden belastingregels 
voor o.a. bedrijfsgebouwen, woonhuis, bedrijfs- en 
privévermogen, productierechten en oudedagsreserve. 

3

Translocatie van de onderneming
U kunt vrijwillig uw onderneming verplaatsen naar een 
andere locatie, bijvoorbeeld als u uw locatie verkoopt. 
Of u kunt gedwongen worden om te verhuizen bij b.v. een 
onteigening. In het laatste geval heeft u meer ruimte om 
de herinvesteringsreserve toe te passen dan in het eerste. 
In beide gevallen is er dan sprake van sloop.

4

ELK SCENARIO HEEFT FISCALE GEVOLGEN 

Als agrarisch ondernemer moet u misschien kiezen of u uw bedrijf op 
termijn voortzet of niet. Voor uw toekomst kunt u kiezen uit vier scenario’s.

Raadpleeg altijd een adviseur zodra u een stap overweegt.

VOORTZETTEN, STAKEN OF WIJZIGEN
VAN UW ONDERNEMING
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1987
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Gegevensbronnen

Continu

Elke vijf jaar

Metingen 
lichamelijk 
onderzoek

Vragenlijst

Koppelingen 
met registraties

Allerlei kenmerken in beeld Wat wordt zoal onderzocht?

10 20 40 50 60 70 80 90 100300

Gezondheid tijdens de levensloop in beeld

Doetinchem Cohort Studie

Hoe veranderen leefgewoonten bij het ouder worden? Bijvoorbeeld:
• Voldoende bewegen is geen vast gegeven: over een periode van 

10 jaar bleek eenderde de hele periode actief, een kwart inactief 
en de rest varieerde (soms actief, soms inactief).

Hoe verandert de gezondheid bij het ouder worden? Bijvoorbeeld:
• Het lichamelijk functioneren gaat bij de meeste mensen  

geleidelijk achteruit. 

Worden de jongere generaties anders oud dan de vorige? Bijvoorbeeld:
• De veertigers van nu zijn vaker te dik dan de veertigers van 10 jaar 

geleden, maar ze roken wel minder vaak.

Wat is de invloed van risicofactoren op gezondheid? Bijvoorbeeld:
• Beginnen met bewegen is ook op oudere leeftijd goed voor de 

kwaliteit van leven.
• Roken is niet goed voor de hersens, en goede voeding draagt bij 

aan het minder snel achteruitgaan van de cognitie. 
• Mensen die weinig of slecht slapen hebben een grotere kans op 

hart- en vaatziekten.

De studie is begonnen in 1987. 
Een willekeurige groep inwoners 
uit Doetinchem is gevraagd mee 
te doen. Bij aanvang, en daarna 
elke 5 jaar, zijn de leefstijl en 
gezondheid van de deelnemers 
onderzocht.

Vooruitkijken Terugkijken

Functioneren

Achtergrond variabelen

Chronische aandoeningen

Leefstijl

Biologische aspecten

Zorg

Sociale aspecten

Meetronde 7: 2018-2022   aantal deelnemers: ±3000 (51 - 90 jr)

Meetronde 6: 2013-2017   aantal deelnemers: ±3400 (46 - 85 jr)

Meetronde 5: 2008-2012   aantal deelnemers: 4018  (41 - 80 jr)

Meetronde 4: 2003-2007  aantal deelnemers: 4520 (36 - 75 jr)

Meetronde 2: 1993 - 1997   aantal deelnemers: 6117 (26 - 65 jr)

Meetronde 1: 1987 - 1991   aantal deelnemers: 7768 (20 - 59 jr)

Meetronde 3: 1998-2002   aantal deelnemers: 4918 (31 - 70 jr)
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Hoe financieel wakker ben jij? Ga naar realitycheck.nl

Reality Check: De cijfers in beeld

-50%
vrouwen 
overheid 

en onderwijs

€ 220.000,–

mannen

vrouwen
-40%

Resultaat: Pensioenkloof (bij gemiddelde 
levensduur van 22 jaar na pensionering)

23%

Verschil pensioenopbouw 
mannen en vrouwen

Minder werken = minder 
pensioenopbouw

bijna een kwart van alle werkende 
vrouwen realiseert zich dit niet

vrouwen weet niet hoe  
financiële zaken op te pakken

Verdiepen in financiële 
situatie na pensionering

Kennis financiële zaken

1 op de 5

53%
van de vrouwen vindt dat 

zij zich beter moet verdiepen

van de mensen maakt 
zich zorgen over financiële 
situatie na pensionering 

Zicht op financiële gevolgen 

Zorgen over de financiële 
situatie na pensionering

42%

25%

van de vrouwen heeft geen 
goed zicht op de financiële 
gevolgen van arbeids-
ongeschiktheid, overlijden 
partner of scheiding 

Financiële kloof mannen en vrouwen Bewustwording Life changing events

Bijna een kwart van de pleegouders  
wil op termijn pleegoudervoogd worden

Bijna één op de tien van de pleegouders  
wil op termijn zijn pleegkind adopteren

Bijna de helft van de pleegouders  
zonder gezag ervaart problemen bij de opvoeding en ver

zorging, omdat zij niet het gezag hebben over hun pleegkind

Wettelijk gezien is het mogelijk voor pleeg
ouders om hun pleegkind te adopteren, maar 
in de praktijk is dit echter zelden aan de orde. 
Het belangrijkste verschil tussen adoptie 

en pleegoudervoogdij is dat adoptie de juridische breuk 
betekent van de familieband tussen ouder(s) en hun kind 
en tegelijk de vaststelling van een nieuwe familieband 
tussen adoptieouder(s) en dit kind, met alle rechten en 
plichten die daarbij horen.

Gezag over een kind dat uitgeoefend wordt 
door een ander dan de eigen ouder wordt 
voogdij genoemd. Als de voogdij wordt uit
geoefend door een pleegouder wordt dit 

pleegoudervoogdij genoemd.

Is aan u gevraagd of u de voogdij wil dragen?

37,9 % Nee, is mij niet gevraagd

17,5 % Ja, door voogdijwerkers en pleegzorgbegeleider

16,7 % Ja, door de voogdijwerker

10,3 % Ja, door de pleegzorgbegeleider

9,6 % Nee, zelf bespreekbaar gemaakt

0,7 % Ja, door iemand anders

Ervaart u problemen bij de verzorging en opvoeding 
van uw pleegkind, omdat u niet het gezag heeft over 
dit pleegkind?

51,0 % Nee, ik ervaar geen problemen

41,5 % Ja, ik ervaar soms problemen

7,5 % Ja, ik ervaar vaak problemen

Is aan u gevraagd of u uw pleegkind wil adopteren?

93,2 % Nee, is mij niet gevraagd

2,2 % Nee, zelf bespreekbaar gemaakt

1,8 % Ja, door de pleegzorgbegeleider

1,4 % Ja, door voogdijwerkers en pleegzorgbegeleider

0,7 % Ja, door de voogdijwerker

0,7 % Ja, door iemand anders

Zou u in plaats van voogdij behoefte hebben aan een  
soort deelgezag, als dit juridisch mogelijk zou zijn?

Behoefte 
aan deelgezag

Geen behoefte 
aan deelgezag

60,8%

39,2%

Wilt u op termijn de voogdij dragen over uw 
pleegkind(eren)?

Nee, dat is niet aan 
de orde /mogelijk

Nee, dat wil ik niet

25,1% 23,3%

26,4%25,3%

Ja, dat wil ik

Ik weet het nog 
niet, ik twijfel

Wilt u op termijn uw pleegkind adopteren?

Nee, dat is niet 
aan de orde /mogelijk

Nee, dat wil ik niet

7,9%

17,2%

39%

35,9%

Ja, dat wil ik

Ik weet het nog 
niet, ik twijfel

Resultaten onderzoek onder pleegouders 
naar gezag en adoptie

Pleegoudervoogd wordenProblemen ervaren zonder gezag Pleegkind adopteren
Opdrachtgever 
Wetenschappelijk Onderzoek- en  
Documentatiecentrum van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie

Doel 
Nagaan of herijking van wetgeving omtrent 
juridisch ouderschap gewenst is in relatie 
tot sociaal ouderschap.

Ruim tweeduizend pleegouders hebben 
meegewerkt aan het onderzoek
Ruim tweeduizend pleegouders hebben een 
online vragenlijst ingevuld. Twee derde van 
de responderende pleegouders is bestand-
pleegouder en een derde is netwerkpleeg-
ouder. Daarnaast is met vijftig pleegouders 
een telefonisch interview gevoerd. 

Pleegouders van pleegkinderen die geplaatst 
zijn in het kader van een ondertoezichtstelling 
ervaren het vaakst problemen, 64%.

Wanneer er sprake is van instellings voogdij 
ervaart 42% van de pleegouders problemen 

omdat zij het gezag niet hebben. Bij een 
vrijwillige plaatsing is dit 46%.

64%

Bij een vrijwillige plaatsing is dit 46%.46%

42%
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DE BOUWSTENEN

HUISARTSENPOSTEN
Het inkoopbeleid richt zich met name op 
verbreden van de acute zorgketen en 
kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag. 

EERSTELIJNS 
DIAGNOSTISCHE CENTRA
Meerdere zorgverzekeraars zetten 
in op selectief inkoopbeleid.

ROS’EN
De zorgverzekeraars vermelden 
weinig over de ROS’en.

GEZONDHEIDSCENTRA
Wijk en regio zien zorgverzekeraars veelal in 
samenhang. Het belang van wijkmanagement voor  
implementatie van regioplannen is door een aantal 
benoemd. Complex is dat vaker contractering via de 
regio-organisatie wordt nagestreefd . Z&Z vergroot 
de rol van de regio-organisatie. ‘Meerkosten 
loondienst’-problematiek wordt niet benoemd.

ZORGGROEPEN
Er wordt een grotere rol van regionale organisaties 
gevraagd, vooral gericht op  samenwerkingsafspraken 
met 2e lijn en sociaal domein rond JZOJP, ouderen, GLI 
etc. Zorgverzekeraars stellen steeds meer minimale 
voorwaarden aan de regio-organisatie. Complicerend is 
de door zorgverzekeraars gewenste contractering van 
wijkmanagement via de regio-organisatie.

Kwaliteit en inhoud
• Focus op thema’s: ouderen, 

preventie & leefstijl (GLI).
• Sterke/centrale rol voor de regio-

organisatie. 
• Doorontwikkeling ketenzorg; patiënt 

centraal.

5

ANALYSE INKOOPDOCUMENTEN 2022

RANDVOORWAARDEN
• Steeds meer voorwaarden 

aan regio-organisatie, 
zoals minimum patiënten, 
samenwerkingsafspraken 
etc. 

• Indexering conform 
NZa-systematiek of HLA 
Huisartsenzorg.

• Inzet op tweejarige 
contracten. 

• VGZ continueert inclusie-
plafonds, CZ gaat kritisch 
kijken naar inclusie. 

• VGZ en Z&Z continueren 
malusregeling voor tijdige 
indiening contract. 

Regioplan en regiobeeld
• Op basis van regiobeelden moet 

een regioplan worden opgesteld of 
geactualiseerd, soms met minimale 
voorwaarden.

• Wijkmanagement en zorginnovatie 
veelal in samenhang met het 
regioplan. 

1 Digitalisering
• Verzekeraars vragen regionale visie 

digitalisering (50 miljoen).
• Veel inzet op digitale triage, 

e-consult en e-health oplossingen. 
• Inzet van CMIO/CIO.
• Project XIS wordt met aandacht 

gevolgd.

2 Samenwerking
• Veel inzet op samenwerking met 

ziekenhuizen, GGZ, VVT en sociaal 
domein ten behoeve van JZOJP.

• Regionale samenwerkingsafspraken 
rondom gzsp, GRZ en ELV. 

• Acute zorgketen vraagt om inten sieve 
samenwerking HDS, ambu lance, 
ziekenhuis, GGZ, ouderenzorg etc. 

• Uitbreiding MTVP mogelijk onder 
voorwaarden zoals taakherschik-
king, ICT en samenwerking met 
anderen.

3 !

Ondersteuning bij arbeids-
marktproblematiek
• Inzet op vernieuwing en digitali-

sering als oplossing voor werkdruk 
en arbeidsmarktproblematiek.

• Taakdelegatie naar o.a. VS/PA van 
belang.

4 Faciliteren en ontzorgen 
• De regio-organisatie ontzorgt en 

faciliteert de individuele huisarts. 
• Inzet op scholing van huisartsen. 
• Ruimte voor detachering POH en 

praktijkmanager.

6

De meeste verzekeraars zetten in op een samenhangend regionaal beleid. Ook digitalisering krijgt uitgebreid aandacht.  
Andere speerpunten zijn arbeidsmarkt, ouderenzorg en preventie & leefstijl. De hoofdpunten van het inkoopbeleid 2022  

zijn hieronder benoemd aan de hand van de zes bouwstenen voor Hechte Huisartsenzorg van InEen, LHV en NHG.

VVD PvdA CDA SP PVV Kindermishandeling

Huiselijk geweld

Jeugdzorg

Meldcode

Seksueel misbruik

Kinderporno

GL SGP PvdD D66 CU MenS

De Liberaal Democratische Partij, Piratenpartij, 
Nederland Lokaal, Libertarische partij, 
Democratisch politiek keerpunt, 50+,  
Anti Europa Partij, Samenhang Openheid 
Participatie Natuurzuiver en de Partij van de
Toekomst scoren niets. Alleen de Partij voor 
mens en spirit (Mens) vermeldt deze woorden:
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POSITIEVE STRESS
Normale gebeurtenissen in je jeugd

AANVAARDBARE STRESS
Gecompliceerder, eng, uitdagend & langdurig

SCHADELIJKE STRESS
Ernstige, langdurige, oncontroleerbare en/of frequente stress

WEGBRENGEN EN OPHALEN 
BIJ KINDEROPVANG

NATUURLIJKE/MENSELIJKE TRAGEDIE
FYSIEKE, SEKSUELE OF 
GEESTELIJKE MISHANDELING

VERWAARLOZING
BLOOTSTELLING

AAN GEWELD

ZWARE FINANCIËLE PROBLEMEN

SCHEIDING OUDERS

ARMOEDE

OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE

AANPASSING EN HERSTEL 
WAARSCHIJNLIJK, 
MAAR BLIJVENDE FYSIEKE/
EMOTIONELE SCHADE MOGELIJK

VERWONDINGEN MET SPELEN

SPELLETJE VERLIEZEN

TIJDELIJKE, KORTE 
TOENAME STRESSHORMONEN

MEER VEERKRACHT EN
ZELFVERTROUWEN

ONTWIKKELING 
COPINGVAARDIGHEDEN

KORTE STIJGING HARTSLAG
EN BLOEDDRUK

GEEN EXTRA 
BESCHERMING NODIG 

LIEFDEVOLLE VOLWASSENE 
BESCHERMT TEGEN SCHADE 
DOOR STRESS

GEBREK AAN BESCHERMING

LANGDURIGE ACTIVATIE VAN 
HET STRESSRESPONSSYSTEEM

DEPRESSIE IMMUUMSYSTEEM

VERSTOORDE ONTWIKKELING 
VAN HERSENCIRCUITS

LEVENSLANGE VERANDERINGEN MOGELIJK, ZOALS:

    HART- EN VAATZIEKTEN

    ALCOHOLISME

PROBLEMEN MET GEHEUGEN, LEREN EN MULTITASKEN

ANGSTEN/DEPRESSIES                                  

KANKER

ERNSTIGERE, AANHOUDENDE REACTIE IN 
BLOEDSOMLOOP & HORMONEN                                    

BRON: PROMISINGFUTURESWITHOUTVIOLENCE.ORGWETEN WAT JIJ KUNT DOEN? GA NAAR: WWW.AUGEO.NL/VO

TOXISCHE STRESS BIJ KINDEREN
Stress is een mentale, fysieke of biochemische reactie op een vermeende bedreiging. Stress is een 
natuurlijk en onvermijdelijk onderdeel van je jeugd. Het soort stress heeft verschillende effecten op 
je lichaam en hersenen. Sommige effecten blijven een leven lang merkbaar.
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ZOMERCADEAU

 DOE MEE MET
DE FOTOWEDSTRIJD!

Een fijne zomer gewenst!

BBQ kaart_VpGTechniek.indd   4-1BBQ kaart_VpGTechniek.indd   4-1 29-06-2020   14:1829-06-2020   14:18

Fijne feestdagen en 

een heel gelukkig 2021!

Het is pas goed als het beter is.

Kerstkaart2020_VpGTechniek.indd   4-1Kerstkaart2020_VpGTechniek.indd   4-1 07-12-2020   15:0307-12-2020   15:03

Fijne feestdagen en 

een heel gelukkig 2020!

Kerstuitnodiging_VpGTechniek.indd   4-1Kerstuitnodiging_VpGTechniek.indd   4-1 20-11-19   14:1720-11-19   14:17

Sintkaart geheel.indd   2Sintkaart geheel.indd   2 17-11-2020   12:4617-11-2020   12:46

Van de Sint

VpG techniekSinterklaaskaart 2021.indd   Aangepast HVpG techniekSinterklaaskaart 2021.indd   Aangepast H 18-11-2021   14:1018-11-2021   14:10

Wij zoeken nog 
nieuwe collega’s!
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Life w� h a view
Life w� h a view
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Barbara Lammerts van Bueren 

Gids voor single vrouwen 
die een bekende donor willen 
voor het realiseren van hun kinderwens

Een kind krijgen met hulp van een donor die je kent, dat is voor 
veel single vrouwen met kinderwens een aantrekkelijk idee. 
Maar ook spannend en ongemakkelijk. Wie zou er voor jou 
donor kunnen en willen zijn? Waar moet je afspraken over 
maken? En wat als het anders uitpakt dan bedoeld?

Dit boek geeft heldere informatie over voorwaarden en 
aandachtspunten en over de manier waarop je de donor een 
rol zou kunnen geven in het leven van je kind. Ook wordt 
uitgebreid ingegaan op de juridische aspecten rondom 
donorschap.

Naast concrete handreikingen voor de zoektocht naar een 
potentiële donor, voor het stellen van de vraag en voor de 
gesprekken die daarop volgen, vertellen vrouwen over hun 
ervaringen. Hoe is het om een kind te (gaan) krijgen met hulp 
van een vriend, een kennis of een man met wie je via je 
netwerk in contact bent gekomen?

Het is geen liefdesrelatie, maar wel vriendschap of op z’n minst 
een warme persoonlijke betrokkenheid waar een kind uit 
voortkomt. Dat is niet alleen fijn voor het kind, het kan ook 
voor moeder en donor veel betekenen.

Sinds 2009 begeleidt Barbara Lammerts van Bueren alleenstaande 
vrouwen met een kinderwens in haar praktijk Alleen met  
kinderwens – Coaching & advies. Zij is zelf solomoeder van  
twee dochters. In 2013 verscheen haar eerste boek ‘Geen partner,  
wel een kinderwens’.

www.alleenmetkinderwens.nl 
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