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aan het eind van deze opleiding kunt u:
q Projectmanagement en ketenzorg optimaal toepassen
q Effectief verbinden, netwerken en onderhandelen
q Regisseren op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau
q Optimaal anticiperen op de verschillende rollen, belangen en verantwoordelijkheden 

q De juiste financiële middelen genereren 
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u krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden

Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de totstandkoming 
van de Wet Gemeentelijke Regierol komt de regie op risicojeugd 
meer en meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt bij de 
ketenregisseur. Uw rol en verantwoordelijkheden als ketenregisseur 
op het terrein van risicojeugd nemen toe. Samen met u partners 
moet u komen tot een integrale aanpak van risicojeugd. Bent u 
goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw 
actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen 
als ketenregisseur risicojeugd.

Ontwikkel uzelf in 5 dagen tot ketenregisseur

Na deze opleiding kunt u:
l Een lokaal veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
l Partners binden en duurzame coalities smeden
l Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
l Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis, 
 het Centra voor Jeugd en Gezin en de Zorg- en Adviesteams
l Stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
l Wijkgericht werken rond concrete veiligheidsproblemen
l Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

U gaat naar huis met:
l Antwoorden op al uw vragen gegeven door  
 ervaringsdeskundigen
l Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door  
 gastdocenten uit het werkveld
l Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in  
 uw eigen praktijk aan de slag kunt
l Een studiemap, ideaal als naslagwerk!
l Een certificaat van deelname

stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase 
in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo 
haalt u het maximale uit de opleiding. Hebt u nog vragen achteraf? 
De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te 
denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Beperkt aantal deelnemersplaatsen

Wij laten maximaal 25 deelnemers toe tot deze opleiding, zodat 
u ruimschoots aan bod kunt komen met uw praktijkvragen en/of 
problemen.

geMeeNteN eN De aaNPak 
VaN rIsIcOJONgereN 

Actualiteiten en rijksbeleid
l Actieprogramma criminele jeugdgroepen
l Intensivering groeps- en dadergerichte aanpak en uitbreiding  
 justitiële en bestuurlijke interventies
l Totstandkoming van de Wet Gemeentelijke Regierol op veiligheid
l Groei van Veiligheidshuizen met toenemende gemeentelijke  
 betrokkenheid
l Bezuinigingen versus brede preventieve strategie jeugdbeleid
Ibrahim Wijbenga, voorzitter Platform Aanpak Jeugdcriminaliteit, 
geeft u een overzicht van de actuele ontwikkelingen op het terrein 
van de aanpak van jeugdcriminaliteit 
 
Decentralisatie van de jeugdzorg, gemeenten aan zet!
l Hoe ziet het jeugdzorgstelsel nu in elkaar? 
l Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat  
 betekent dit voor uw gemeente? 
l Op welke manier bereidt uw gemeente zich optimaal voor op  
 de decentralisatie van de jeugdzorg? 
l Hoe komt u tot een integrale aanpak van de zorg voor de jeugd  
 op basis van ’één gezin, één plan’?
l Waar liggen voor uw gemeente kansen om de effectiviteit van  
 de jeugdhulpverlening te vergroten?
Peter Wiekenkamp, algemeen directeur Ecart, heeft jarenlange 
ervaring opgedaan met de regievoering van hulpverlening aan 
jongeren met meervoudige problematiek

Samenwerken in de jeugdketen
l Hoe creëert u zicht op de gezamenlijke opgave?
l Op welke manier brengt u de zorgnetwerken in uw regio in  
 kaart?
l Hoe ziet het samenspel tussen gemeente, instellingen,  
 professionals en jongeren eruit?
l Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden: hoe kunnen  
 verschillende partijen tot elkaar worden gebracht?
l Hoe verhoudt structuur zich tot cultuur bij multifunctionele  
 samenwerkingsverbanden?
l Afspraken over taken en verantwoordelijkheden tussen  
 organisaties en de coördinatie van en regievoering op de  
 samenwerking: wie is waarvoor verantwoordelijk?
l Hoe gaat u om met privacy wet- en regelgeving?
Peter Wiekenkamp

MODuLe 1:  10 MeI 2012
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keteNregIe: saMeNwerkINg 
OrgaNIsereN eN regIssereN

Regierol van de gemeente
l Hoe vult u de regierol in?
l Tegen welke problemen loopt u hierbij aan?
l Wanneer pakt u de regierol goed op? Wat doet u dan wél en  
 wat niet?
l Voeren andere partijen ook regie en hoe gaat u daarmee om?
l Handvatten voor een optimale invulling van de regierol
Igno Pröpper, directeur Partners+Pröpper en voormalig  
hoofddocent Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam,  
heeft onderzoek gedaan naar de gemeentelijke regierol op  
veiligheid in opdracht van het ministerie van BZK 
 
Het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid
l Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor  
 uw organisatie?
l Hoe werkt u met justitiepartners en zorg- en welzijninstellingen  
 samen onder één dak?
l Het ontwikkelen van een integrale, probleemgeoriënteerde  
 (persoon-, systeem-, groep-, gebiedsgerichte) aanpak van  
 risicojongeren
l De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuurs- 
 rechtelijke handhaving bij de aanpak van risicojongeren
l Op welke manier kunt u integraal samenwerken met het  
 Centra voor Jeugd en Gezin en de Zorg- en Adviesteams?
l Het Veiligheidshuis als instrument om sturing te geven aan  
 lokaal én regionaal veiligheidsbeleid
Maria Kooijman, ketenmanager Veiligheidshuis Almere, waar 
gemeente, Openbaar Ministerie en zorg- en welzijninstellingen 
samenwerken bij de aanpak van risicojongeren

INtegraLe aaNPak 
rIsIcOJONgereN

aanpak van problematisch jeugdgroepen volgens 
de shorlistmethodiek
q Hoe brengt u problematische jeugdgroepen in beeld?
q Kwalificatie van jeugdgroepen: hinderlijk, overlastgevend of  
 crimineel?
q Wanneer zet u in op een groeps-, situatie- of persoonsgerichte  
 aanpak?
q Hoe komt u tot een gezamenlijke aanpak? Het belang van  
 samenwerking en commitment
q Rol en positie van de regisseur: hoe voert u regie op de  
 groepsaanpak?
q Vastpakken en niet meer loslaten’: hoe volgt u de voortgang  
 van deze aanpak?
Marlies Stolk, adviseur Ecart en interim projectleider groepsaanpak 
gemeente Westvoorne, zij heeft als DOSA- en GOSA-regisseur bij 
diverse gemeenten ruime ervaring opgedaan met het organiseren 
van een sluitend aanpak voor overlastgevende, delinquente jeugd

Ketenaanpak jeugdige ex-delinquenten
q 1 jongere, 1 gezin, 1 plan, 1 regiehouder
q Gerichte aanpak voor daders en slachtoffers
q Hoe zorg aan repressie koppelen?
q Redeneren vanuit het systeem van de jongere
q Sluitende overgang 18- naar 18+
Manal Venhorst, coördinator nazorg jeugdige veelplegers 
Veiligheidshuis Nieuwe waterweg Noord, zij coördineert een 
persoonsgebonden aanpak voor risicojongeren
Mark Smeding, GOSA-regisseur gemeente Schiedam, heeft als 
docent en jeugdcoördinator bij de politie veel kennis en ervaring 
opgedaan met de begeleiding van jeugdigen 

Gegevensuitwisseling in de jeugdketen
q Noodzakelijke zorgvuldige afweging bij gegevensuitwisseling
q De privacytool als instrument voor gegevensuitwisseling
q Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen met partners
q Betere balans tussen hulpverlening en papierwerk
q Meer ruimte en vertrouwen voor professionals
Gregor Neggers-Kleise, juridisch adviseur Ministerie van  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ontwikkelaar van de privacy-
tool, een instrument voor en door professionals voor gegevens-
uitwisseling in de jeugdketen.

MODuLe 1:  10 MeI 2012 MODuLe 2:  15 MeI 2012 MODuLe 3:  24 MeI 2012



aDVIsereN IN eeN 
POLItIek-BestuurLIJke OMgeVINg 

Lokale politiek en beleid
q Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en  
 belangen van stakeholders?
q Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
q Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u  
 hanteren?
q Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voert u overleg op  
 bestuurlijk-ambtelijk niveau?
q Op welke manier communiceert u met partners, media en  
 burgers?
Laura de Faber, adviseur Project- en Verandermanagement 
Van Aetsveld, adviseert en begeleidt veiligheidspartners bij 
netwerksamenwerking
 
Sturen van lokale veiligheidsnetwerken
q Wat verwacht u van een lokaal veiligheidsnetwerk?
q Hoe zet u een lokaal veiligheidsnetwerk op?
q Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
q Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede  
 samenwerking?
q Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van  
 andere partijen?
q Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren?
Laura de Faber

Daadkracht en samenwerking
q Op welke manier kunt u wijkgericht werken rond concrete  
 veiligheidsproblemen?
q Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen?
q Op welke manier kunt u de samenwerking tussen partijen  
 in de wijk organiseren en regisseren?
q Van coördinatie tot doorzettingsmacht: hoe grijpt u in als  
 de samenwerking stagneert?
q Op welke wijze adviseert u politie, justitie en gemeentelijke 
 diensten daar waar nodig?
q Hoe kunt u bewoners betrekken bij de aanpak van 
 veiligheidsproblematiek in de wijk?
Jur Verbeek, stadsmarinier gemeente Rotterdam, heeft bijna 
30 jaar ervaring opgedaan in verschillende functies bij de politie

MODuLe 5:  7 JuNI 2012

INNOVatIeVe MetHODIekeN  

rehabilitatie van jeugdige ex-delinquenten
q Diagnostiek binnen de strafrechtketen, met een focus op  
 het nieuwste instrument: het Landelijk Instrumentarium  
 Jeugdstrafrecht
q Welke gedragsbeïnvloedingen interventies werken wanneer?
q Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer, erkende cognitieve  
 gedragsinterventie voor jongeren na detentie
Hans Werdmölder, lector Jeugd en Veiligheid Expertisecentrum 
Veiligheid Avans Hogeschool, promoveerde op een longitudinaal 
onderzoek onder criminele Marokkaanse jongeren aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam
 
OUDERS van tegendraadse jeugd
q Wat is de invloed van ouders op (strafbaar) risicogedrag van  
 jongeren?
q Hoe betrekt u ouders bij de aanpak van jeugdoverlast en  
 -criminaliteit? 
q Wat zijn uitgangspunten voor effectieve opvoedondersteuning?
q Wat is er nodig om het ouderperspectief te implementeren in  
 de jeugdketen?
Juletta Vruggink, adviseur JSO expertisecentrum voor jeugd, 
samenleving en opvoeding, traint jeugdprofessionals in de 
samenwerking met ouders bij de aanpak van jeugdoverlast- en 
criminaliteit

MODuLe 4:  31 MeI 2012

tijdschema 
09.00  Ontvangst met koffie en thee en uitreiking   studiemap
09.30  Aanvang ochtendprogramma,  
 met tussentijds koffie- en theepauze12.30  Lunchpauze
13.30  Aanvang middagprogramma,  
 met tussentijds  koffie- en theepauze16.30  Afsluiting van de lesdag



uw DOceNteN:
 

Dr. Hans Werdmölder, lector Jeugd en Veiligheid, Expertisecentrum 
Veiligheid Avans Hogeschool. Hans studeerde Culturele Antropologie aan 
de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een longitudinaal 
onderzoek onder criminele Marokkaanse jongeren aan de Vrije Universiteit 

te Amsterdam. Naast zijn lectorschap is Hans als senior onderzoeker verbonden aan de 
Universiteit van Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid. Zijn expertise ligt op het terrein van 
opvoeding en socialisatie van Marokkaanse jongeren en etnische en culturele 
diversiteit. Zo publiceerde hij het boek “Marokkaanse lieverdjes” dat in 2008 werd 
bekroond met de publicatieprijs van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie.

Dr. Igno Pröpper, directeur Partners+Pröpper en voormalig hoofddocent 
Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam. Igno studeerde bestuurskunde 
aan de Universiteit Twente en promoveerde bij onderzoek in beleid en 
politieke besluitvorming. Hij gaf leiding aan grootschalige onderzoeken in 

opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder meer 
naar de regierol van gemeenten op veiligheid.

Peter Wiekenkamp, algemeen directeur, Ecart. Peter is sinds 2007 
werkzaam als algemeen directeur van Ecart. Hiervoor was hij als 
programmamanager werkzaam bij de gemeente Rotterdam waar hij 
40 projecten aanstuurde welke gericht waren op hulpverlening aan de 

Antilliaanse bevolking. Peter is als DOSA-regisseur werkzaam geweest in verschillende 
deelgemeenten in Rotterdam waar hij zich bezighield met regievoering van hulpverlening 
(preventief, curatief en repressief) aan jongeren die te maken hebben met meervoudige 
problematiek. Ook is hij werkzaam geweest als projectleider groepsaanpak en 
coördinator intensief casemanagement in de deelgemeente Feijenoord waar hij 
casemanagers begeleide die intensieve hulpverlening boden aan risicojongeren.

Drs. Marlies Stolk, adviseur Ecart en interim projectleider groeps-
aanpak gemeente Westvoorne. Marlies studeerde Rechten en Criminologie 
aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Marlies heeft als DOSA- en 
GOSA-regisseur bij diverse gemeenten ruime ervaring opgedaan met het 

organiseren van een sluitende aanpak van overlastgevende, delinquente jeugd en 
multi-probleemgezinnen en het voeren van regie daarin. Ook is zij werkzaam geweest 
in het Veiligheidshuis Gouda als coördinator persoonsgerichte aanpak.

Drs. Juletta Vruggink, adviseur, JSO expertisecentrum voor jeugd, 
samenleving en opvoeding. Juletta studeerde Culturele Antropologie 
aan de Universiteit van Utrecht. Juletta heeft ondermeer gewerkt als 
programmaleider Welzijn en Integratie, projectleider gefundeerde aanpak 

van criminele jongeren en als secretaris adviescollega maatschappelijke uitval jongeren 
bij het Nicis Instituut. Momenteel is zij werkzaam als adviseur preventie jeugdcriminaliteit 
bij JSO waar zij zich ondermeer bezighoudt met het programma Ouders van 
Tegendraadse Jeugd.

Laura de Faber, adviseur Project- en Verandermanagement, Van Aetsveld.
Laura studeerde Bedrijfskunde aan de Rotterdam Business School. 
Als adviseur Project- en Verandermanagement adviseert en begeleidt zij 
veiligheidspartners bij duurzaam veranderen en sociale innovatie.

Met Pr aktIJkLeZINgeN VaN:

Jur Verbeek, stadsmarinier, gemeente Rotterdam. Jur houdt zich ondermeer 
bezig met veilig ondernemen en de aanpak van overvallen. Hiervoor heeft 
Jur bijna 30 jaar ervaring opgedaan in verschillende functies bij de politie.

Drs. Gregor Neggers-Kleise, juridisch adviseur, Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport. Gregor studeerde Europees en Internationaal 
Recht aan de Universiteit van Maastricht. In zijn huidige functie heeft 
Gregor zich ondermeer beziggehouden met de verwijsindex risicojongeren. 

Daarnaast heeft hij bijgedragen aan de totstandkoming van de privacytool, een 
instrument voor en door professionals voor gegevensuitwisseling in de jeugdketen.

Maria Kooijman, ketenmanager, Veiligheidshuis Almere. Maria is sinds 
2010 werkzaam als ketenmanager van het Veiligheidshuis Almere. Hiervoor 
was zij ondermeer werkzaam als coördinator persoonsgerichte aanpak in het 
Veiligheidshuis Gouda en beleidsmedewerker Veiligheid en Handhaving bij 

de gemeente Gouda.

Ibrahim Wijbenga, voorzitter, Platform Aanpak Jeugdcriminaliteit. 
Ibrahim is werkzaam als jongeren- /interventiewerker bij Welzijn Eindhoven. 
Daarnaast is hij raadslid bij de gemeente Eindhoven en is hij lid van de 
adviesraad Academische Werkplaats Diversiteit in het jeugdbeleid vanuit 

Pon, kennisinstituut op het sociale en culturele domein.

Manal Venhorst, coördinator nazorg jeugdige veelplegers, Veiligheidshuis 
Nieuwe waterweg Noord. In haar functie als coördinator organiseert Manal 
een persoonsgebonden aanpak voor overlastgevende jongeren. Hiervoor 
was zij ondermeer werkzaam bij de Maatschappelijke Dienstverlening 

Nieuwe Waterweg Noord met een project nazorg jeugdige veelplegers.

Mark Smeding, GOSA-regisseur, gemeente Schiedam. Mark studeerde aan 
de Politieacademie en volgde de opleiding PABO aan de Hogeschool van 
Zeeland. Hij was werkzaam als docent op het basis en speciaal onderwijs en 
als jeugdcoördinator bij de Politie Rotterdam Rijnmond.



#

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 980

Persoonlijk Opleidingsadvies

Betty van den Berk 
Tel. 040 -2 974 837 | E-mail: b.van.den.berk@sbo.nl

Verantwoordelijk voor het programma:

Frank van Summeren
Opleidingsmanager

Marlies Kuijten-Klomp
Senior Opleidingscoördinator

Ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, 

coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, 

teamleiders, (programma)managers, adviseurs en 

juristen jeugdveiligheid bij:

q Gemeenten

q Veiligheidshuizen

q Centra voor Jeugd en Gezin

q Zorg- en Advies Teams

q Bureaus Jeugdzorg

q Politie

q Onderwijsinstellingen

q Raad voor de Kinderbescherming

q Bureaus Halt

q Jeugdreclassering

q Openbaar Ministerie

q Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen

q Instellingen in de verslavingszorg

q GGZ-instellingen

q Zorg- en welzijninstellingen

q Stichtingen op het gebied van jeugdzorg

Voor wie bestemd?

Uw investering
De investering voor deze opleiding bedraagt € 3.799,- (excl. btw) per 
persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Daarnaast heeft 
u toegang tot een waardevol digitaal naslagwerk.

Bent u helaas verhinderd? 
Uw collega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij 
daar kosten voor rekenen. Wilt u toch annuleren, dan moet dat schriftelijk 
gebeuren. Tot een maand voor datum betaalt u € 175,- als administratie-
kosten (excl. btw). Binnen een maand voor datum wordt het gehele bedrag 
in rekening gebracht.

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U 
bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij 
van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden 
voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat 
anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice 
tel. 040 - 2 974 980 of via inschrijving@sbo.nl.

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke 
ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, 
farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde advies-
organisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties.

Heeft uw organisatie/afdeling een gezamenlijke 
opleidingsbehoefte?
Kies voor een praktijkgerichte aanpak waarin uw organisatie 
centraal staat. Behaal meer rendement  met een incompany 
training! Informeer naar de voordelen en mogelijkheden
bel 040 - 2 974 851 of ga naar www.sbo.nl/incompany 

Zo meldt u zich aan:
Via internet:  www.sbo.nl/ketenregisseur 
Via e-mail:   inschrijving@sbo.nl
Telefonisch:  040 - 2 974 980
Of sturen naar:  Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
  Antwoordnummer 10206
  5600 VB Eindhoven
Per fax:  040 - 2 974 924

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken we u vriendelijk het
foldernummer (zie bovenaan het aanmeldingsformulier) te vermelden.

Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw e-mailadres 
bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een 
werkdag via e-mail. 

Data en Locatie
10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012
Regardz La Vie
Lange Viestraat 351
3511 BK  Utrecht
Tel. 030 - 2 340 088

VerkOrte OPLeIDINg VOOr
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#Inschrijfformulier
q Ja, ik schrijf mij in voor de verkorte opleiding voor 

 Ketenregisseur Risicojeugd
 67021/M100/M200M300/M400/M500)

q Nee, ik kom niet, maar houd mij op de hoogte van uw activiteiten

q  Stuur mij informatie over profileringsmogelijkheden

1. Naam+voorletters:   qM qV

Voornaam:  Geboortedatum: / /

Telefoon:  Fax:  

Mobiel:

E-mailadres:

Afdeling/kamernummer: 

Functie:

Vakgebied:  

Naam secretaresse: 

Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakge-
bied: 
via e-mail:  q ja  q nee via fax: q ja  q nee

Naam organisatie: 

Branche: 

Postadres: 

Postcode/plaats: 

Telefoon:  Fax:  

Aantal werknemers in onze vestiging:

Factuuradres: 

Ons intern ordernummer:

2. Naam+voorletters:   qM qV

Voornaam:  Geboortedatum: / /

Telefoon:  Fax:  

Mobiel:

E-mailadres:

Afdeling/kamernummer: 

Functie:

Vakgebied:  

Naam secretaresse: 

Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakge-
bied: 
via e-mail:  q ja  q nee via fax: q ja  q nee

Aanmelding geautoriseerd door: 

Dhr/mevr. Functie: 

De kosten ad e 3.799,- (excl. btw) per persoon voldoe ik / 
voldoen wij na ontvangst van de factuur.

Op alle verbintenissen met ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel te Eindhoven. Toezending kosteloos op uw verzoek.

foldernummer:


