Jaarverslag 2017

“Het is echt wel mooi dat je zo mensen in heel andere omstandigheden ontmoet. Ik bedacht me hoe
goed het is dat jullie dit mogelijk maken. Je helpt niet alleen, maar het verruimt ook je blik”
Vrijwilliger

Netwerk Gewoon Samen wordt onder andere gesteund door
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1.

Inleiding

Netwerk Gewoon Samen is het jongeren-vrijwilligersnetwerk uit Zeist. Jongeren tussen ca. 15 en 30
jaar zetten zich via Gewoon Samen vrijwillig in voor Zeistenaren die hulp nodig hebben en zelf weinig
of geen netwerk hebben waar ze een beroep op kunnen doen.
Netwerk Gewoon Samen:
• zoekt de jongeren op
• maakt hen er meer van bewust dat het nodig en goed is zich voor een ander in te zetten
• zoekt samen met de jongeren naar wat zij hierin kunnen betekenen
• helpt hen dit vorm te geven.
Op 1 januari 2017 is het tweede projectjaar van Netwerk Gewoon Samen van start gegaan. In dit
jaarverslag willen we terugblikken op het tweede projectjaar en vooruitblikken op wat komen gaat in
2018.
Nadat we in 2016 het eerste jaar van ontdekken achter de rug hadden, is 2017 meer een jaar van
uitbouwen geweest. We hebben wederom veel aandacht besteed aan bekendheid onder de
verschillende maatschappelijke organisaties; hier zijn vele samenwerkingscontacten en -afspraken uit
voortgekomen. Afspraken die onder andere leid(d)en tot het doorzetten van hulpvragen waarvoor wij
de geschikte jongeren vinden.
We hebben ons meer bekend gemaakt onder jongeren middels sociale media, door ze persoonlijk te
benaderen en door middel van groepsgewijze activiteiten als een stage binnen de opleiding ‘Een jaar
Wittenberg’, waarover later meer. Het jongerennetwerk groeit, maar we zien ernaar uit dat het nog
groter wordt. Nog meer jongeren die ingezet kunnen worden, betekent nog meer kwetsbare
Zeistenaren die geholpen zijn.
Daarnaast is de bekendheid onder potentiële financiers groter geworden. Er zijn bedrijven en winkels
benaderd; er is gesproken met woningcorporaties, lokale fondsen en foundations.
We zijn blij met de resultaten tot nu toe en presenteren ze graag in dit jaarverslag. Hierin geven we
een indruk van de individuele koppelingen die we gemaakt hebben en zullen we weergeven welke
grotere projecten er lopen en gestart gaan worden. Daarnaast presenteren we de resultaten in cijfers,
geven we een overzicht van de organisaties met wie we samenwerken en noemen we nog enkele
bijzondere ontwikkelingen.
In 2017 was de samenstelling van het bestuur en coördinatieteam gelijk aan 2016.
Coördinatoren in 2017: Janien van Wingerden
Marion Deelen
Bestuur in 2017:

Marloes Groenewoud (voorzitter)
Annet Ploeg (secretaris)
Ruben Claas (penningmeester)

Gepubliceerd op 6 februari 2018.
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2.

Projecten

2.1 Projectvoorbeelden op individueel niveau
Het afgelopen jaar hebben we een grote diversiteit aan hulpvragen binnen gekregen en daar ook
jonge vrijwilligers voor kunnen vinden. Het gaat om éénmalige klussen, maar ook om hulpvragen van
tijdelijke en structurele aard. Hier volgen enkele voorbeelden van koppelingen die gemaakt zijn tussen
hulpvragers en jongeren. Het is een illustratie van mooie ontmoetingen tussen jonge mensen en
hulpvragers. Met het maken van deze koppelingen gaan we in 2018 en daarna door en we hopen dit
aantal ook uit te breiden.

Helpen opruimen
Er is bij verschillende hulpvragers flink opgeruimd. Bij een aantal van deze
hulpvragers was sprake van een deadline: iemand moest verhuizen, weer een
ander had een renovatie van de keuken. Aan één van de hulpvragers is voor
langere periode een vrijwilliger gekoppeld, omdat de hulpvraag erg groot is.

NLdoet in samenwerking met Wegwijz
We hebben ook meegedaan met NLdoet van het Oranje Fonds; op deze dag is
nauw samengewerkt met Wegwijz, een organisatie die de inburgering van
nieuwkomers helpt versnellen. We hebben nieuwkomers aan jongeren
gekoppeld en met geschikte klussen gematcht. Het was een geslaagde dag; er
is veel werk verzet, zoals het schilderen van een wijkinloophuis en het
opknappen van een tuin. En beide groepen vrijwilligers hadden een gezellig
moment met elkaar.

Ouderen op weg helpen met de computer/tablet
Verschillende ouderen zijn geholpen met een vraag met betrekking tot de
omgang met de tablet. Het ging hier soms om het invullen van online
formulieren of het zoeken naar een nieuwe woning via internet. De overheid,
en ook de gemeente Zeist, wil graag dat iedereen digitaal ontwikkeld is.
Helaas is dit voor een hoop ouderen nog erg lastig. Gelukkig zijn er jongeren
die deze ouderen een stukje op weg willen helpen.
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Slopen van een schuurtje
Een hulpvrager met veel lichamelijke klachten, waaronder reuma, had de
vraag bij ons neergelegd of haar schuur kon worden verwijderd uit haar tuin.
Zij had er meer last dan profijt van. Twee vrijwilligers hebben deze schuur
verwijderd. De vrijwilligers vonden het een leuke klus en mevrouw was erg
blij.

Tuinen opknappen
Vooral in het voor- en najaar komen er meerdere tuinhulpvragen tegelijk
binnen, vaak voor één of twee keer. Voor oudere mensen die langer
zelfstandig blijven wonen, is de tuin bijhouden lastig. Wij zien dan ook vooral
oudere hulpvragers met dergelijke vragen. Daarnaast wil het ook voorkomen
dat bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met extra zorg voor een kind met
een beperking, wat extra hulp in de tuin kan gebruiken.

Zorgrobot programmeren
Door één van onze vrijwilligers is bij De Wijngaard van Accolade Zorggroep,
een instelling voor mensen met een lichamelijke beperking, een zorgrobot
geprogrammeerd en gebruiksklaar gemaakt voor de activiteitenbegeleiding.
De bewoners van de Wijngaard zullen met deze robot, die verschillende
soorten muziek kan laten horen, actief gaan bewegen. Het ging om een
hulpvraag die ongeveer een half jaar in beslag nam.

Klussen
Hulpvragen van meer technische aard komen ook regelmatig voor. Gelukkig
is er een groepje jongens dat daarvoor benaderd kan worden. Het vraagt
soms wel specifieke vaardigheden. Het ophangen van een tv aan de muur
bijvoorbeeld, het verhelpen van een lekkende kraan of het schilderen van een
huis kwamen afgelopen jaar ook aan bod.

Taalmaatje
Via één van de wijkinloophuizen is een hulpvrager met een taalhulpvraag
gekoppeld aan één van onze vrijwilligers. Er wordt nu een jaar wekelijks twee
uur geoefend met de taal en er wordt vooruitgang geboekt. Daarnaast klikt het
ook goed tussen de hulpvrager en vrijwilliger!

Ouderen regelmatig bezoeken/maatjescontact
We krijgen de laatste tijd ook vaker vragen binnen om een jongere te
koppelen aan een oudere dame of heer. Opvallend is dat deze mensen de
vraag vaak niet zelf stellen, maar dat door de zorg wordt gesignaleerd dat het
bezoek van een jonge vrijwilliger hem of haar goed zou doen. Eén van de
ouderen was volgens de omschrijving van de zorg niet gemakkelijk in de
omgang. Met de jonge vrijwilliger kan zij echter lezen en schrijven!
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2.2 Stages en groepsgewijze projecten
Naast de losse hulpvragen die gematcht worden met de vrijwilligers zijn er ook de meer groepsgewijze
activiteiten. In 2016 zijn enkele projecten gestart die in 2017 zijn voortgezet en in 2018 zullen
doorlopen. De terug- en vooruitblik op deze projecten zullen daarom enigszins door elkaar heen
lopen.
Wittenberg – Presentiestage
De Wittenberg is een Bijbelschool die diverse opleidingen aanbiedt en ervan uitgaat dat jonge mensen
van grote betekenis kunnen zijn voor de samenleving van vandaag en morgen. Hiermee sluiten
Netwerk Gewoon Samen en de Wittenberg sterk op elkaar aan.
Een van de opleidingen die de school biedt, is ‘Een jaar Wittenberg’. Studenten die deze opleiding
volgen, wonen dat jaar ook op de Wittenberg. In seizoen 2016/2017 is de Presentiestage opgenomen
in deze opleiding, om op die manier het van betekenis zijn voor de – Zeister – samenleving nog
concreter te maken. Voor dit studiejaar en de komende studiejaren heeft de Wittenberg ons gevraagd
invulling te geven aan deze stage. Wij hebben voor deze groep van zeventien studenten een
stageplek geregeld, waar zij vanaf september elke dinsdagochtend heengaan om hun handen uit de
mouwen te steken voor mensen die hulpbehoevend zijn. Dit gebeurt op verschillende locaties: o.a. bij
de Wijngaard (verstandelijk/lichamelijk gehandicapten), Handje Helpen, Bartiméus (blinden en
slechtzienden) en Samen Oplopen (steun bij kwetsbare gezinnen). Deze stage duurt een half jaar, tot
voorjaar 2018.
Wittenberg – ‘Eropuit’
Op de Wittenberg wonen naast studenten ook bewoners die geen opleiding op de Wittenberg volgen.
Een deel van hen vormt een leefgemeenschap. We zijn in 2016 gestart met deze groep jonge
mensen. Zij hadden de opzet om één woensdagavond in de zes weken voor de kwetsbare medemens
van betekenis te zijn. In de praktijk bleek dat deze vaste woensdagavond in de wintermaanden lastig
in te vullen was met geschikte hulpvragen. Er is daarom besloten om de opzet te veranderen. De
jongeren zetten zich nu maandelijks ca. drie uur in voor Gewoon Samen op een moment dat voor
zowel hulpvragers als jongeren goed uitkomt. Zo worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd;
we zijn erg tevreden met deze nieuwe aanpak. Het gaat in seizoen 2017/2018 om twaalf jongeren.
Wittenberg – ‘D80’
Naast ‘Een jaar Wittenberg’ was het tot voor kort op de Wittenberg ook mogelijk een vormingstraject
van 80 dagen te kiezen. Ook voor dit traject was een stage van een aantal dagdelen in het
programma opgenomen, waarbij studenten iets gaan doen voor of met mensen uit Zeist die hulp nodig
hebben. Voor deze stage hebben wij stageplaatsen geregeld voor vijf jongeren. Omdat de opleiding te
weinig aanmeldingen kreeg, is helaas besloten met deze variant te stoppen.
Basisschool Oud-Zandbergen
Soms hanteren we onze onderste leeftijdsgrens wat minder strikt. Kinderen koppelen we niet
individueel aan hulpvragers, maar met begeleiding kunnen zij al wel kennismaken met mensen uit de
samenleving die hulp nodig hebben en zo betrokken raken bij vrijwillig iets doen voor een ander.
Voor de leerlingen van de groepen 7, 8 en H2 (klas voor hoogbegaafde leerlingen) van basisschool
Oud-Zandbergen hebben wij een deel van de ‘burgerschapsvorming’ kunnen invullen. Voor het
schooljaar 2017/2018 is de afspraak gemaakt dat we voor de hele school invulling mogen geven aan
burgerschapsvorming. De kleuters zijn in december op bezoek geweest bij een verzorgingstehuis om
kaarten te overhandigen en liedjes te zingen. Er wordt met één van de groepen een bezoek gebracht
aan de Voedselbank. Daarnaast zullen we een ex-dakloze uitnodigen die zijn verhaal houdt. En zo
worden nog meer activiteiten georganiseerd waarbij de leerlingen zich bewust zullen worden van hoe
het leven kan zijn van de kwetsbare medemens en hoe anderen daar verandering in kunnen
aanbrengen. Het gaat in totaal om ca. 250 leerlingen.
Protestantse gemeente; Bethelwijk
Wijkgemeente Bethel van de Protestantse Kerk in Zeist had de wens de jongeren meer praktisch
bezig te laten zijn met ‘omzien naar je naaste’. Hieraan geven wij invulling; het is een jaarlijks
terugkerende vraag van deze kerk aan Gewoon Samen. Voor het nieuwe kerkelijke jaar (start
september 2017) is gevraagd om met de jeugdverenigingen/clubs invulling te geven aan diaconaat.
Op onderstaande foto is te zien welke cadeautjes door de meisjesclub gemaakt en geschonken zijn
aan de bingo die voor 50 ouderen van de Amandelhof (zorgcentrum) is georganiseerd. Het is mooi om
te zien hoe de meiden in eerste instantie terughoudend waren ten opzichte van de ouderen en
gedurende de avond open bloeiden en erg enthousiast waren over de activiteit. Dat is precies ons
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doel: door middel van het aanbieden van drempelverlagende activiteiten met kwetsbare mensen raken
jonge mensen enthousiast zich voor de ander in te zetten.

Hogeschool Utrecht
Met de Hogeschool Utrecht is een samenwerking aangegaan. Er hebben enkele studenten dit jaar
een start gemaakt met hun eerstejaars stage van de opleiding Social Work. Er is een maatjescontact
aangegaan, die wij begeleiden.
Tevens is in oktober een groep van vijf eerstejaars studenten Social Work gestart om een onderzoek
te doen in Zeist via Gewoon Samen. Wij hebben de vraag geformuleerd hoe wij nog meer jongeren in
Zeist kunnen werven en verbinden aan hulpvragers. Zij hebben er een probleemstelling en
onderzoeksvraag van gemaakt. Half januari zullen zij de onderzoeksresultaten en het advies aan ons
presenteren.
Oranje Fonds collecte
Er is dit jaar voor het eerst meegedaan met de Oranje Fonds collecte. Een week waarin veel tijd is
geïnvesteerd, zowel voorafgaand aan als tijdens deze week. Er heeft een groep van twaalf mensen
meegelopen wat een bedrag van ruim 1000 euro opleverde.
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Ontmoetingsfeest
Op 16 november is ons eerste Ontmoetingsfeest geweest. Een feestelijke maaltijd met
hulpontvangers, vrijwilligers, samenwerkingspartners en financiers, waarbij de ontmoeting centraal
stond en mensen werden bedankt voor hun inzet en vertrouwen in Gewoon Samen. Er waren ca. 60
mensen aanwezig. We hebben veel positieve reacties ontvangen, o.a. dat er zo’n gemoedelijke
positieve sfeer hing.
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3.

Resultaten in cijfers

In 2017 hebben 220 jongeren via Gewoon Samen hulp geboden aan 350 hulpontvangers. Bij elkaar
zijn er 83 vrijwilligersprojecten met daarin 260 hulpactiviteiten – contactmomenten – geweest.
Samen hebben jongeren ruim 1280 uur van hun tijd geïnvesteerd in het vrijwillig omzien naar een
ander.
We zijn zeer tevreden met de aantallen zoals hierboven beschreven. Er worden veel mensen in Zeist
geholpen, op allerlei verschillende manieren, en er raken steeds meer jongeren betrokken.

Schema:
Aantallen

Doelstellingen

Vrijwilligers

220

250

Hulpontvangers

350

300

Hulpactiviteiten

260

250
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4.

Samenwerking

De kracht van een netwerk zit in het samenwerken. Wij vinden het erg belangrijk om zoveel mogelijk
aan te sluiten bij bestaande maatschappelijke organisaties, scholen en kerken in Zeist. Door het
samenwerken worden mensen en organisaties verbonden en kunnen er meer en mooiere resultaten
worden behaald. Door de samenwerking weten ook steeds meer mensen  jongeren, volwassenen,
hulpzoekenden  Netwerk Gewoon Samen te vinden.
Wij werken met onderstaande organisaties samen. De opsomming is op te splitsen in de groep
organisaties waar de hulpvragen vandaan komen en de groep organisaties/contactpersonen waar
jongeren zijn. Jongeren die we inzetten voor hulpvragen die binnen komen, of waarvandaan de vraag
is gekomen of we bijvoorbeeld een project voor hen willen organiseren. Behalve via de genoemde
organisaties/contactpersonen vinden we ook jongeren via ons persoonlijke netwerk.
Daarnaast zijn er nog enkele andere organisaties, buiten de twee genoemde categorieën.
In 2017 zijn er diverse samenwerkingspartners bij gekomen. We merken dat organisaties ons beter
weten te vinden en ons benaderen, nog zonder dat wij contact met hen gezocht hebben.
4.1 Organisaties
De verschillende organisaties waarmee we samenwerken:
-

Abrona (Bij Johannes, Nova, ´t Lichtpunt)
Accolade Zorggroep
Amerpoort
Bartiméus
Centrum voor Jeugd en Gezin
De Loods Zorg
Diaconaal Loket Zeist
Gemeente Zeist / WegwijZ
Handje Helpen
Humanitas Heuvelrug
Kerk en Samenleving, waaronder het project
‘Praktische hulp dichtbij huis’
Kringloop Zeist

-

Meander Omnium: Vrijwilligerscentrale
Ontmoetingscentrum Vollenhove
Samen Oplopen
Samen voor Zeist
Sociale teams
Stichting Gave
Stichting HiP Zeist
Stichting Tolérance
Vitras
Vluchtelingenwerk Midden-Nederland
Warande (Bovenwegen en Heerewegen)
Wij3.0
Zorggroep Charim

Enkele organisaties willen we toelichten:
Diaconaal Loket Zeist: na de zomer verder onder de vlag van Kerk en Samenleving
De structurele hulpvragen die bij DLZ binnenkomen, houden zij zelf in portefeuille. De éénmalige /
meer tijdelijke vragen zetten zij naar ons door. Deze hulpvragen zijn in het algemeen zeer geschikt
voor onze jongeren. Daarnaast verzorgen we samen met de coördinator van het inloophuis van Kerk
en Samenleving in het centrum het ‘Er op uit - project’ (eerder vermeld) van de leefgemeenschap van
de Wittenberg.
Meander Omnium: vrijwilligerscentrale
De vrijwilligerscentrale legt regelmatig hulpvragen bij ons neer en verwijst hulpvragers ook
rechtstreeks door, zodat de lijnen zo kort mogelijk zijn. Vooral vragen vanuit ‘Vrijwilliger Thuis’ komen
bij ons terecht.
Sociale Teams
We raken steeds meer bekend bij de Sociale Teams; er zijn korte lijnen en er komen regelmatig
hulpvragen binnen. Consulenten zijn positief en vertellen elkaar over de inzet van jongeren bij hun
cliënten. Eén van hen zei het volgende over ons:

“Prettig samengewerkt met Netwerk Gewoon Samen, met als resultaat dat ouderen samen met
jongeren op kunnen trekken in de digitale wereld.”
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Kerk en Samenleving: de wijkinloophuizen
Met de vier coördinatoren van de wijkinloophuizen is regelmatig contact. Verschillende hulpvragen
komen bij ons binnen en zijn ook al opgelost. Dit zijn vragen voor activiteiten in de inloophuizen en
vragen voor individuele mensen, waar de coördinatoren contact mee hebben.
Wegwijz
In maart is met de projectleiders van Wegwijz een groep Zeistenaren bij elkaar gebracht die
gezamenlijk aan de slag ging voor “NLdoet”. Deze samenwerking behelsde meerdere doelen; de inzet
van jongeren en de inzet van nieuwkomers als vrijwilligers waarbij veel werk verricht is en veel
mensen geholpen zijn. Tevens ging het om het stimuleren van integratie. Er kwamen positieve
reacties van de vrijwilligers op de opzet van gemengde groepen.
We willen deze samenwerking voortzetten en regelmatig grotere projecten opzetten.
4.2 Jongeren
De plaatsen waar we de jongeren vinden en ontmoeten zijn divers. Hieronder volgt een opsomming
met welke jongeren wij contact hebben.
-

Basisschool Oud-Zandbergen
Bijbelschool De Wittenberg
Diverse Protestantse gemeenten
Evangeliegemeente Zeist
Studentenhuisvesting Warande
Jongeren die ons via Sociale Media vinden
Hogeschool Utrecht (onderzoeksstage/eerstejaars stage)

4.3 Andere organisaties
Samen voor Zeist
Medio 2016 heeft Netwerk Gewoon Samen zich officieel aangesloten bij Samen voor Zeist. We willen
ons netwerk zoveel mogelijk uitbreiden. Door ons lidmaatschap van Samen voor Zeist komen we in
contact met bedrijven, die ons mogelijk kunnen steunen, zowel financieel als met vrijwilligersinzet. Zo
bieden wij hen de mogelijkheid om als bedrijf vorm te geven aan maatschappelijke betrokkenheid.
TijdvoorActie
Inspiratienetwerk TijdvoorActie is een stichting die jongeren-vrijwilligersnetwerken en initiatieven als
Netwerk Gewoon Samen ondersteuning en coaching biedt bij de opstart en ontwikkeling.
TijdVoorActie organiseert groeiplaatsen waar jonge sociale pioniers ervaringen uitwisselen, van elkaar
leren en bijdragen aan elkaars ontwikkeling om samen verder te komen.
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5.

PR en communicatie

Onze naamsbekendheid in Zeist wordt al groter. We merken een toename van organisaties die
contact met ons zoeken omdat ze iets van of over ons gehoord hebben. Om in contact te komen met
de jongeren, maken wij vooral gebruik van sociale media. WhatsApp, Facebook en Instagram worden
hiervoor veel ingezet. We merken dat steeds meer volgers de hulpvragen serieus lezen en, wanneer
zij zelf niet kunnen, andere jongeren ‘taggen’. Dit zijn soms ook jongeren die nog geen volger zijn; zo
breidt het netwerk zich uit.
Op LinkedIn hebben wij een pagina, die we vooral voor de bekendheid onder andere
maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben aangemaakt.
In het najaar is een kort filmpje gemaakt wat een goede indruk geeft van wat wij doen. Het filmpje is te
vinden op onze website: www.netwerkgewoonsamen.nl Ook hebben we onze eigen nieuwsbrief vier
keer per jaar digitaal verstuurd naar steeds meer belangstellenden (eind 2017 naar bijna 100
ontvangers).
Daarnaast hebben we flyers ontworpen, voor zowel hulpvragers/verwijzers/andere geïnteresseerden
als voor jongeren. De flyer die hieronder te zien is, is specifiek voor jongeren bedoeld.

Net als vorig jaar hebben we hulpontvangers
weer een kerstkaart gestuurd:
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6.

Overige ontwikkelingen

6.1 Kantoorruimte
In november zijn wij verhuisd naar Het Ondernemershuis Zeist. We hebben tien maanden via Vitras
(thuiszorgorganisatie) gehuurd, maar dat was door omstandigheden niet meer mogelijk. We hebben
nu een werkplek met o.a. ondernemers uit een andere dan de sociale sector.
6.2 Vrijwilligers op kantoor
Afgelopen jaar hebben we ingezet op meer ondersteuning door vrijwilligers op kantoor. Vanaf maart
tot september is een vrijwilliger op kantoor geweest die een aantal coördinerende taken van ons over
heeft genomen. Daarnaast hebben we de hulp ingezet van enkele vrijwilligers die (regelmatig) met
ons meedenken, bijvoorbeeld met de organisatie van het Ontmoetingsfeest.
6.3 Inzet van vrijwilligers
We merken dat de inzet van vrijwilligers niet op iedere plek een vanzelfsprekendheid is. In sommige
situaties is het belangrijk dat er extra afstemming plaatsvindt met de professionals die bij de
hulpvragers betrokken zijn. Problematiek van hulpvragers kan complex zijn. De meeste vrijwilligers
hebben geen sociale opleidingsachtergrond, waardoor het van belang is dat de vrijwilliger kennis van
het ziektebeeld en hoe hiermee moet worden omgegaan, krijgt overgedragen.
In andere situaties blijkt dat de organisaties er teveel vanuit gaan dat vrijwilligers ‘zich wel redden’
zonder (al te veel) aansturing. Het is belangrijk dat dit zowel door ons als door de vrijwilligers wordt
aangegeven wanneer te weinig aansturing wordt ervaren. We vinden het erg belangrijk dat er ‘zuinig’
met vrijwilligers wordt omgegaan en daar hoort ons inziens een passende begeleiding bij.
Met de betreffende organisaties wordt hierover gesproken en gezocht naar het zo optimaal mogelijk
inzetten van vrijwilligers.
6.4 Wisseling van de wacht
Per 1 februari stopt Janien als coördinator bij Gewoon Samen en zal zij worden opgevolgd door een
andere coördinator. Momenteel zitten we in de fase van sollicitatiegesprekken en kunnen we de
nieuwe collega helaas nog niet voorstellen. Janien heeft zich twee jaar met verve ingezet voor het
netwerk.
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