
Thema’s: Bezuiniging of nieuwe visie; 
motieven; in- en uitsluiting en (on)gelijk-
heid; ondersteuning aan burgers.

Een programma voor profes sionals uit  
de wereld van zorg,  welzijn en onderwijs, 
(lokale) overheid, woningcorporaties, 
wijkontwikkeling en -beheer.

Aanmelden: 
www.trancity.nl/stadswijkstudies6

Samenstelling: Evelien Tonkens, Simon Franke en Bart Lammers

Onze verzorgingsstaat is in discussie en in verandering. 
‘Eigen kracht’ van burgers wordt gezien als het alternatief 
voor vastgelopen marktwerking en verbureaucratiseerd 
overheidstoezicht. Overheden, professionals en hun 
 organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden om  
de burger te ondersteunen in de ontplooiing van eigen 
initiatief en co-creatie. 

Recht doen aan wat mensen beweegt is een aanlokkelijk 
 perspectief. Zeggenschap bij burgers en professionals en niet  
bij overheden en instellingen ook. Biedt de ‘Big Society’ die uit 
Engeland is komen overwaaien inspiratie voor een nieuwe visie 
op burgerschap, gekoppeld aan een werkelijk activerende over-
heid? Of is het een concept voor nu al ruimschoots mondige 
burgers en bezuinigende overheden?
deSTADSWIJKstudies6 haalt de discussie uit de waan van de dag 
en formuleert kernbegrippen voor nieuwe gemeenschapsvorming 
en voor praktisch handelen van burgers, professionals en hun 
organisaties. 

deSTADSWIJK 
studies6

Trancity organiseert i.s.m. leerstoel ‘Actief burgerschap aan de Universiteit  

van Amsterdam’ op 5 april, 24 april, 22 mei en 12 juni 2012 de leergang: 

Herziening van  
de verzorgingsstaat:  
Vloek of zegen?



deSTADSWIJKstudies6
De publieke sector – overheid en maatschappelijke organisaties – is in verwarring en 
vernieuwing. De uitvoering van bezuinigingstaken loopt dwars door de ideevorming over 
noodzakelijk geachte maatschappelijke vernieuwing. De derde weg tussen overheid en 
markt lijkt gevonden te worden in eigen kracht van burgers. Maar eigen kracht is natuur-
lijk geen tovermiddel dat alle problemen oplost. De (lokale) overheid omarmt het idee, 
maar weet het nog niet in de praktijk te brengen. Het concept van de Big Society gaat niet 
uit van een achteroverleunende (zoals nogal eens wordt gedacht) maar juist van een zeer 
actieve overheid, maar dan wel anders dan we gewend waren. En bovendien is het de 
vraag of echt kwetsbare groepen wel aangesproken kunnen worden op ‘eigen kracht’ en 
of zij niet op andere wijze moeten worden ondersteund. deSTADSWIJKstudies6 verwerpt 
het idee van een ‘herziening van onze verzorgingsstaat’ niet, maar dringt kritisch door  
in de achterliggende concepten en verwerkt die tot praktisch handelen.
De uitkomst van de discussie over onze verzorgingsstaat is bepalend voor zorg, welzijn, 
onderwijs en huisvesting in de nabije toekomst. In buurten en wijken zullen deze sectoren 
ondersteund door de overheid een nieuwe praktijk moeten vestigen. Eigen kracht zal 
daar zeker een belangrijke rol bij krijgen. Maar een kritische blik op de uitwerking en  
op ongewenste gevolgen blijft noodzakelijk. deSTADSWIJKstudies biedt die blik, naast 
kennisontwikkeling en handvatten voor praktisch handelen.

 
Wat is het programma 
van deSTADSWIJKstudies
Het programma bestaat uit vier dagen met elk een eigen thema. De eerste dag biedt 
twee colleges van Evelien Tonkens: een uitgebreide introductie over visies en concepten 
zoals die worden ontwikkeld en een overzicht van de praktijk van de nieuwe verzorgings-
staat. Daarnaast een gastreferaat. Op de eerste dag is ook ruimte voor inbreng van de 
deelnemers vanuit hun eigen praktijkervaringen.
De andere drie dagen hebben een korte inleiding van Evelien Tonkens, waarin zij vooral 
aangeeft welk gedachtegoed en welk onderzoek er op het betreffende thema bekend 
zijn. Wat, met andere woorden, is het vertrekpunt van de dag?
Daarna is er een gastcollege, aansluitend bij de huidige kennis in wetenschap en theorie-
vorming. Vaak wordt gezocht naar referenties buiten de vanzelfsprekende vakgebieden.
Een tweede gast is goed bekend met de praktijk. Aan de hand van meerdere voorbeelden 
schetst hij of zij de kansen van burgerinitiatieven binnen het thema van de dag.
In de middag is er een langer college van Evelien Tonkens. Zij verkent dan de nieuwe 
concepten voor onze verzorgingsstaat en onderzoekt daarvan de positieve en negatieve 
effecten en schetst de gevolgen voor praktisch handelen vanuit de organisaties in wijk 
en buurt. Het laatste uur is er gelegenheid voor uitwisseling tussen Evelien Tonkens en 
de deelnemers.
Iedere deelnemer wordt gevraagd om actief eigen praktijkkwesties in te brengen, 
 uiteraard op de dagen zelf, maar ook vooraf. Dat geeft Evelien Tonkens de gelegenheid 
om in haar middaglezing de theorie te verbinden met de praktijk van de deelnemers.

Buurtinitiatief De Tussentuin, Oude Westen, Rotterdam. Foto: Annet Delfgaauw



24/04/12  Motieven
Bijeenkomst 2
Wat weten we over de motieven van burgers om bij te dragen aan de publieke zaak  
en om welke reden haken ze weer af? Gaat het om wederkerigheid, waardering, welbe-
grepen eigen belang, respect, eer, geld? Wanneer spelen deze motieven, en voor wie? 
Hoe ontstaat betrokkenheid en hoe krijgt het duurzaam vorm? 

Inleiding 
Evelien Tonkens
Er is veel onderzoek gedaan naar de motieven van burgers om actief te worden;  
wat leert dat ons?

Gastreferaat
Arjo Klamer – hoogleraar economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit. 
Spreekt en schrijft veelvuldig over de ‘economie van de aandacht’, en over Europa en de 
euro. Een recente publicatie is: Economie voor in bed, op het toilet, of in bad. 

Er zijn veel meer motieven voor mensen om actief te zijn dan geld. ‘Sociale goederen’ 
zijn belangrijker. Het gaat om dat wat je deelt met anderen: vriendschap, familie, kunst en 
maatschappelijke activiteiten in buurt en club. Een college over de economie van de eer.

Praktijkervaringen
Spreker wordt nog bekend gemaakt.
Over wederkerigheid in de praktijk.

Referaat van de theorie naar de praktijk
Evelien Tonkens
Een activerende verzorgingsstaat boort het verlangen naar betekenis aan, kanaliseert 
het en organiseert betrokkenheid. Vooral voor ouders met jonge kinderen gaat dit vaak 
automatisch, vanuit buurt, school of sportclub van de kinderen. Maar voor de meeste 
andere mensen bestaan zulke ‘glijbanen voor participatie’ niet. Hoe kunnen we ook voor 
andere groepen zulke glijbanen ontwikkelen? 

En hoe vinden we een balans tussen geven en ontvangen? Wederkerigheid is voor alle 
betrokkenen prettiger dan eenzijdig geven of ontvangen. Wie zorg nodig heeft krijgt dit 
ruimhartig, op voorwaarde dat hij zelf voor anderen doet wat hij wel kan. En wat betekent 
wederkerigheid voor de rol van professionals?

Ook eer is een interessant principe. Mensen komen vooral in beweging wanneer eer, 
respect en erkenning op het spel staan. Dat blijkt vaak belangrijker dan geld of andere 
materiële beloningen. Hoe geef je daar vorm aan? 

Praktijkuitwisseling van Evelien Tonkens met de deelnemers

05/04/12  Bezuiniging of nieuwe visie?
Bijeenkomst 1
‘We’ zoeken naar een nieuwe verhouding tussen burgers, professionals, overheid en 
maatschappelijke organisaties. Termen als ‘zelfredzaamheid’, ‘eigen kracht’, en ‘Big Society’ 
vallen daarbij veelvuldig. Maar wat daarmee bedoeld wordt is vaak onduidelijk. In de eerste 
bijeenkomst ontwarren we de verschillende visies en onderzoeken we de gevolgen voor 
de praktijk.

Referaat
Evelien Tonkens
Welke kracht is ‘eigen kracht’? Vaak die van buren en familie en niet die van hulpverle-
ners of sociaal werkers? Eigen kracht is beter en goedkoper, maar gaat dat wel samen? 
En hoe onderscheiden we individualistische en meer sociale varianten van een nieuwe 
verzorgingsstaat?

In de Big Society kunnen burgers zelf buurthuizen of bibliotheken beheren en de open-
bare ruimte schoonhouden, of in coöperaties publieke ondernemingen opzetten. Dan heb-
ben we betere burgers (actiever en verantwoordelijker) en betere voorzieningen (zonder 
eindeloze bureaucratie). Maar helaas lijkt het een bezuinigingsslag, terwijl het de motor zou 
kunnen zijn voor een activerende en verbindende (in plaats van terugtrekkende) overheid 
– en van andere instituties in haar naam zoals welzijnswerk en corporaties. Burgers worden 
dan meer uitgenodigd, gestimuleerd en geholpen om maatschappelijk actief te zijn. Maar 
werkt dat zo? Welke begeleiding of bemiddeling van professionals vereist dat? 

En wat betekent vertrouwen op eigen kracht voor mensen die helemaal niet zo mondig 
zijn en die juist meer hulp nodig hebben? Welke mensen hebben eigenlijk tijd en belang-
stelling om zich in te zetten, onder welke voorwaarden?

Gastreferaat
Pieter Winsemius – lid van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) 
en o.a. voormalig minister van VROM. Onder zijn leiding verschijnt winter 2012 het rapport 
Vertrouwen in de burger. Eerder was hij verantwoordelijk voor Vertrouwen in de buurt 
en Vertrouwen in de school.

‘Hoe kunnen beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en beter gebruik maken van 
kennis, kunde en voorkeuren van de (individuele) burger.’ Dat is een van de belangrijkste 
doelstellingen van Vertrouwen in de burger en ook de leidraad van dit college.

Praktijk van de deelnemers
Deelnemers presenteren kwesties uit hun eigen praktijk.

Referaat van de theorie naar de praktijk
Evelien Tonkens
Wat weten we inmiddels uit onderzoek naar burgerinitiatieven? Hoe functioneren nieuwe 
verzorgingsstaatconcepten in de praktijk? Wat activeert burgers en wat ontmoedigt hen?

Praktijkuitwisseling van Evelien Tonkens met de deelnemers



22/05/12  In- en uitsluiting, (on)gelijkheid
Bijeenkomst 3
Wat zijn de voorwaarden (en risico’s) voor een moderne gemeenschapsvorming, zonder 
normatieve dwang? Ook burgerinitiatieven sluiten andersgezinden uit van deelname.  
En is het je eigen schuld (schulden, obesitas) als je niet mee kan? Welke samenleving 
willen we en wie krijgt welke rol?

Inleiding 
Evelien Tonkens
Wat weten we over uitsluiting en ongelijkheid bij burgerinitiatieven en burgerparticipatie?

Gastreferaat
Hans Boutellier – directeur Verwey-Jonker Instituut voor onderzoek naar maatschappelijke 
vraagstukken en hoogleraar veiligheid en burgerschap aan de Vrije Universiteit. Recent 
verscheen van hem: De improvisatiemaatschappij – over de sociale ordening van een 
onbegrensde wereld.

Hans Boutellier schetst een maatschappij, waarin onoverzichtelijkheid, onbehagen en 
onzekerheid de toon zetten. Maar zit er in deze chaos niet toch een ordening die aankondigt 
hoe de nabije toekomst eruit gaat zien? Op zoek naar een publieke moraal, normen en 
waarden, participatie en integratie, naar de morele uitgangspunten van onze samenleving.

Praktijkervaring
Pieter Hilhorst – journalist, ombudsman voor Vara-televisie en columnist voor de Volkskrant.

Pieter Hilhorst is een warm pleitbezorger van ‘sociaal-doe-het-zelven’. Hij geeft ons 
een beeld van verschillende initiatieven op dat terrein, zoals de zorgcoöperatie. En met 
het Broodfonds (een ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers) heeft hij 
persoonlijke ervaring. 

Referaat van de theorie naar de praktijk
Evelien Tonkens
In wat voor gemeenschappen moeten we ons moderne betrokkenheid in een vrije en pluri-
forme samenleving voorstellen? We willen wel de saamhorigheid maar niet de benauwdheid 
van het vroegere dorp. Er moet ruimte zijn om niet mee te doen of om het conflict aan te gaan 
zonder uitgesloten te worden. Welke rol moet de overheid daarin krijgen: geen bedilzucht, 
maar wel flexibiliteit tussen bemoeienis en loslaten. Niet ‘op je handen zitten’: dat krijg je als 
een boemerang terug, als spervuur aan eisen betreffende eerlijke en gelijke behandeling. 

Welke nieuwe ongelijkheden ontstaan met welke herziening van de verzorgingsstaat? 
Kunnen de betere wijken prima voor zichzelf zorgen, en raken de armere wijken nog 
verder achterop? Hoe kunnen nieuwe verbindingen tussen arm en rijk gelegd worden? 
Nieuwe coöperatieve organisaties sluiten gelijkgestemden in en andersdenkenden 
gemakkelijk uit. Ligt hier een taak voor de overheid?

Praktijkuitwisseling van Evelien Tonkens met de deelnemers

12/06/12  Ondersteuning aan burgers
Bijeenkomst 4
Hoe gaan we burgers ondersteunen? Hebben we nieuwe organisatievormen zoals de 
trust nodig en een nieuw type intermediairs: professionals of vrijwilligers die tussen 
burgers onderling en tussen burgers en instituties kunnen bemiddelen? 

Inleiding 
Evelien Tonkens
Hoever zijn we inmiddels met de nieuwe professionals; hebben zij meer waardering  
en meer ruimte gekregen, en worden ze minder gecontroleerd door de bureaucratie?

Gastreferaat
Jan-Kees Helderman – universitair docent bestuurskunde, Radboud Universiteit Nijmegen. 
In 2007 promoveerde hij met Bringing the Market back in? 

Hoe richten we maatschappelijke organisaties als bijvoorbeeld corporatie en zorgin-
stelling tussen overheid en markt in op eigen kracht van burgers en meer verantwoorde-
lijkheid van professionals? Staat co-creatie niet op gespannen voet met strakke planning 
en met afrekenen op resultaat? Hoe besturen we de organisaties en met welke boodschap 
sturen zij hun professionals de wijk in?

Praktijkervaring
Joost Beunderman – stadsgeograaf, verbonden aan Urhahn Urban Design en aan de 
strategie- en ontwerpgroep 00:/ in Londen. Mede-auteur van Compendium for the Civic 
Economy en A Right to Build. 

In andere delen van de wereld, met name in Engeland, zijn inmiddels veel sociale  
en buurtondernemingen opgestart; van café, supermarkt, theater, psychiatrische kliniek, 
energiemaatschappij tot woningbouwvereniging. Welke lessen zijn er te trekken voor 
ondernemende burgers en ondersteunende organisaties en overheden.

Referaat van de theorie naar de praktijk
Evelien Tonkens
Al tien jaar wordt betoogd dat professionals en andere intermediairs in de nieuwe ver-
zorgingsstaat meer ruimte moeten krijgen, en minder geplaagd moeten worden door 
bureaucratie. Maar wat komt ervan terecht? Doen mondige burgers niet juist een groter 
beroep op bureaucratische procedures, door een beroep op transparantie? Meer ruimte 
voor professionals lijkt niettemin gewenst als we willen dat zij de dynamiek in de samen-
leving verder ontwikkelen, in plaats slechts top-down beleidsplannen uit te voeren. Bij een 
activerende verzorgingsstaat horen ook nieuwe vormen van democratie en verantwoor-
ding; vormen die tot activering aanzetten in plaats van tot indekken tegen mogelijke 
klachten of je terugtrekken achter je papier of je bureau. 

Praktijkuitwisseling van Evelien Tonkens met de deelnemers



Inspiratie
De samenstellers van deSTADSWIJKstudies6 storen zich aan de kortzichtige posities in 
het huidige debat over de verzorgingsstaat. Zij willen daarin een verdieping aanbrengen 
die professionals binnen overheid en maatschappelijke organisaties inzicht geeft in hun 
positie en in de effecten van hun handelen. 

Recht doen aan wat mensen beweegt zou het startpunt van de herziening van de verzor-
gingsstaat moeten zijn. Beter is dan niet altijd goedkoper, hoe fijn dat ook klinkt als je toch 
moet bezuinigen. En eigen kracht mag geen fraai woord zijn voor ‘zoek het zelf maar uit’. 
Aan de andere kant is het ook kortzichtig om meteen te roepen dat iedereen al overbelast 
is en je dus niets meer van mensen mag vragen. Veel mensen voelen zich buitengesloten 
en overbodig en zouden graag meer aan de samenleving willen bijdragen. Ze willen 
alleen niet als nummer of ‘loser’ behandeld worden. De kunst is te zorgen dat mensen 
zich gezien en gewaardeerd weten. 

In een van haar columns in de Volkskrant verwerkt Evelien Tonkens het gedachtegoed 
van Phillip Blond tot een pleidooi voor de Big Society zonder bezuinigingsdwang. Blond 
is de ‘rode, conservatieve’ Britse intellectueel die beroemd werd door zijn boek Red Tory, 
dat de inspiratie vormde voor de Big Society. Blond, zo vindt Evelien Tonkens, ‘maakt een 
interessante mix van conservatief geloof in het maatschappelijk middenveld en linkse 
pleidooien over macht aan professionals als hedendaagse arbeiders. De Big Society biedt 
een alternatief voor staatscollectivisme en marktindividualisme, die gemeenschappen, 
bedrijven en buurten hebben weggedrukt. De macht moet naar (democratische georga-
niseerde) burgers. De publieke sector moet naar het publiek. Voor de aanpak van sociale 
problemen heb je een bevlogen publieke sector nodig en die functioneert alleen door 
frontlijn leiderschap. Uitvoerende professionals bepalen de koers en stellen deze bij met 
medezeggenschap van de gebruikers. Liefst via mede-eigenaarschap, als beste garantie 
voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid.’
Stel, zo redeneert Evelien Tonkens verder ‘dat frontlijnsturing inderdaad efficiënter is, 
dan is er een radicale verbetering mogelijk zonder de zoveelste energieslopende stelsel-
hervorming. Zorg ervoor dat groepen professionals bijvoorbeeld een coöperatie vormen 
die naar eigen inzichten hulp, onderwijs, zorg, huisvesting of wat dan ook aanbiedt. 
Vergelijkbaar met Buurtzorg en Buurtdiensten. Bevrijd hen van controle en registratie-
dwang, mits de organisatie de interne democratie tot in de puntjes verzorgd heeft.  
Zorg voor volledige zeggenschap van beroepskrachten. Plus effectieve medezeggenschap 
van gebruikers. Elke organisatie die hieraan voldoet mag alle telefoonboeken met 
 verantwoordingseisen het raam uitgooien. 
Dat is een perspectief dat de Big Society kan bieden. Voorkom dat het alleen een 
 bezuinigingsinstrument wordt, de fraaie vlag waaronder de publieke sector wordt 
 vernietigd.’

Sociale onderneming The People’s Supermarket, London. Foto: 00:/



Voor wie zijn deSTADSWIJKstudies
U bent in uw werk – beleidsmatig of bestuurlijk – vanuit een sociaal-maatschappelijk of 
ruimtelijk-economisch perspectief betrokken bij de ontwikkeling van onze verzorgings-
staat, bij stedelijke vernieuwing en bij wijkbeheer en buurtwerk, of u bent werkzaam in 
de sociale professies zoals welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschap-
pelijke dienstverlening. Aangezien met name de lokale overheid en de maatschappelijke 
organisaties, zoals de corporatie, een speerpunt te vervullen krijgen in het aanboren  
van ‘eigen kracht’, is er in de leergang veel ruimte voor hun positie en voor het werk  
van hun professionals. 

Organisatie van deSTADSWIJKstudies
Het programma is inhoudelijk ontwikkeld door Evelien Tonkens in samenwerking  
met Bart Lammers en Simon Franke.
Bart Lammers (www.bartlammers.nl) is adviseur wonen/zorg/welzijn, medeoprichter  
van Buurtdiensten en momenteel ook verbonden aan Buurtzorg Nederland  
(www.buurtzorgadvies.nl). 
Simon Franke is uitgever en organisator van publicaties en studiebijeenkomsten  
op het terrein van stedelijke ontwikkeling. (www.trancity.nl)

Evelien Tonkens
Rode draad voor deSTADSWIJKstudies6 is het gedachtegoed van Evelien Tonkens, 
 bijzonder hoogleraar ‘actief burgerschap’ aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit 
haar leerstoel geeft zij leiding aan vele onderzoeksprojecten op dit terrein. Op basis van 
die kennis neemt zij al vele jaren een prominente plek in bij het debat over onze verzor-
gingsstaat. Zij publiceert als columnist wekelijks in de Volkskrant en schreef een dozijn 
boeken waaronder: Mondige burgers, getemde professionals: marktwerking en profes-
sionaliteit in de publieke sector; Spugen op kleine leiders; De onbeholpen samenleving; 
Op zoek naar weerkaatst plezier; De beste de baas; Wat burgers bezielt; Bewoners-
initiatieven als proeftuin voor een nieuw partnerschap tussen burgers en professionals.
Ook in deSTADSWIJKstudies3 stond haar werk centraal. Onder de titel ‘actief burger-
schap en activerende organisaties’ werd deze leergang een groot succes met in totaal 
150 deelnemers. Onder de titel Tussen onderschatten en overvragen verscheen na 
afloop een publicatie met de weergave van de leergang.

Praktische gegevens 
Data
Vier dagbijeenkomsten in 2012, van 09.45 uur tot 16.30 uur. Donderdag 5 april,  
dinsdag 24 april, dinsdag 22 mei en dinsdag 12 juni 2012.

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats in Stadscafé De Observant in Amersfoort. De Observant 
is goed bereikbaar met openbaar vervoer; ongeveer vijftien minuten lopen van station 
Amersfoort. Vlakbij De Observant bevindt zich een parkeergarage. Na uw inschrijving 
ontvangt u het precieze adres en een routebeschrijving.

Kosten en annulering
– De kosten van deelname aan de serie bedragen I 1.390,– (exclusief btw). Dit bedrag is 

inclusief consumpties en een lunch tijdens de bijeenkomsten en een borrel na afloop 
van de laatste bijeenkomst.

– Snelle beslissers ontvangen een korting van tien procent bij inschrijving voor  
5 maart 2012. Ook een tweede deelnemer uit dezelfde organisatie ontvangt een 
 korting van tien procent. Maar per deelnemer is de maximumkorting tien procent.

– U ontvangt voor de kosten een factuur van Trancity, die uiterlijk een week voor 
 aanvang van de reeks dient te zijn betaald.

– Tot uiterlijk twee weken voor aanvang kunt u kosteloos annuleren. U dient dit per mail 
te doen bij Trancity. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt de helft 
van de deelnemerskosten in rekening gebracht.

– Mocht u onverwacht verhinderd zijn voor een van de bijeenkomsten, dan kunt u altijd 
een collega uw plaats laten innemen.

Het programma ‘Herziening van de verzorgingsstaat’ wordt  
ondersteund door Aedes vereniging van woningcorporaties.  
Leden van Aedes  ontvangen daarom een korting van 10 procent  
op de kosten van de leergang.

Publicaties 
Elke deelnemer ontvangt na inschrijving een gratis exemplaar van een van de recente 
publicaties van Evelien Tonkens. U kunt uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier. 
Alle deelnemers ontvangen ook een lijst met de aanbevolen publicaties van alle sprekers, 
met de adressen om die te bestellen of te downloaden. 

Informatie
Voor meer informatie over inhoud en organisatie van het programma kunt u contact 
opnemen met Trancity / Simon Franke, sfranke@trancity.nl of 023 532 41 44.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website van Trancity. www.trancity.nl/stadswijkstudies6 
brengt u direct bij het programma en het inschrijfformulier.


