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Inleiding
Via het cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid
aan de gemeenteraad en inwoners. Het is in de Wmo verplicht dat gemeenten een
gestandaardiseerde vragenlijst gebruiken. Dat maakt een vergelijking tussen gemeenten (in
elk geval voor dat deel) onderling mogelijk. De gemeente Zoetermeer heeft dit onderzoek
onder Wmo-cliënten uitgevoerd met de verplichte vragenlijst en deze aangevuld met eigen
vragen. Dit onderzoek heeft de titel ‘Wmo-modellijst Zoetermeer 2017’.
De gemeente heeft daarnaast besloten om een onderzoek uit te voeren onder cliënten die
gebruikmaken van recreatieve dagbesteding. Deze rapportage gaat daarover.
Het doel van recreatieve dagbesteding is om kwetsbare inwoners te begeleiden bij het
structureren van de dag en hier een zinvolle invulling aan te geven. Hiermee wordt onder
meer bereikt dat inwoners op een verantwoorde wijze in de vertrouwde thuissituatie kunnen
blijven wonen, niet in een sociaal isolement raken, de belasting van de mantelzorger wordt
verminderd en de inwoner wordt geactiveerd en/of zich kan ontplooien. De activiteiten vinden
plaats in groepsverband en kunnen heel verschillend zijn zoals: creatieve, muzikale of
'beweeg'-activiteiten, houtbewerken, koken, tuinieren, spelletjes doen en internetten.
Aangezien de recreatieve dagbesteding in Zoetermeer geen maatwerkvoorziening is, maar
een vrij inzetbare voorziening, kon deze doelgroep niet worden meegenomen in het
verplichte cliëntervaringsonderzoek.
De volgende afwegingen hebben geleid tot een aparte steekproef:
 Deze vorm van ondersteuning kent geen indicatie door de gemeente. Daarom is het voor
cliënten verwarrend als er vragen worden gesteld over toegang via de gemeente.
 De groep is zodanig klein, dat als zij onderdeel zijn van een grote steekproef, de respons
te laag is om representatief te zijn.
 De recreatieve dagbesteding is een voorziening in ontwikkeling. Het is dus van groot
belang de ervaringen van cliënten met deze vorm van ondersteuning herkenbaar te
verzamelen in het belang van verdere doorontwikkeling.
 Om een oververtegenwoordiging in een bepaalde subgroep te voorkomen zijn
vragenlijsten uitgedeeld op tien dagbestedingslocaties.
Het doel van het onderzoek is om de ervaringen van cliënten met recreatieve dagbesteding
te onderzoeken. Daarnaast heeft het onderzoek een signaleringsfunctie. De uitkomsten van
dit onderzoek kunnen leiden tot een signaal waardoor verder (verdiepend) onderzoek nodig
is. Er is in dit onderzoek geen referentiegroep. Wel zijn de resultaten met die van vorig jaar
vergeleken. Dit vindt u terug in de figuren.
Steekproef en respons
In overleg met BMC heeft de gemeente alle cliënten die gebruikmaken van recreatieve
dagbesteding aangeschreven. Er is dus geen steekproef getrokken. In totaal zijn 501 Wmocliënten aangeschreven, waarvan 249 cliënten hebben deelgenomen aan dit onderzoek door
de vragenlijst in te vullen. Daarmee is de respons 49,7%. Een deel van de respondenten
heeft de vragenlijst ingevuld op een van de dagbestedingslocaties tijdens een instructie-
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uurtje van BMC. Onderzoekers van BMC hebben geholpen bij het invullen van de
vragenlijsten en de bedoeling van de vragenlijst uitgelegd. Daarnaast is ook met de cliënten
gesproken over hun ervaringen met betrekking tot de dagbesteding. Deze zogenoemde
bijvangst is weergegeven in het laatste hoofdstuk verantwoording.
Er zijn vragenlijsten uitgedeeld op de volgende locaties:
 Gemiva – Stadhoudersring: 5
 Palet Welzijn - Meerzicht Albrandswaard: 1
 Fonteynenburg – Vaartdreef: 115
 Vierstroom – Susannegang: 40
 Ipse de Bruggen Maatwerk – Vrouwenhuiswaard: 7
 Middin, locatie Vivaldi – Brechtzijde: 45
 WZH Oosterheem - Florence Nightingalelaan: 92
 Activisie – Zegwaartseweg: 27c
 Reakt – Teldersrode: 25
 Tuingezel - Stadsboerderij Buitenbeest Voorweg: 93
Leeswijzer
Hoofdstuk 1 beschrijft de ervaringen van de respondenten met het contact met de
medewerker van de dagbesteding waar ze gebruik van maken. Hoofdstuk 2 gaat in op de
kwaliteit van de dagbesteding, gevolgd door hoofdstuk 3, waarin wordt weergegeven wat de
dagbesteding de cliënten oplevert. In hoofdstuk 4 worden de ervaringen met de
dagbesteding beschreven. Hoofdstuk 5 gaat tot slot over vervoer naar de dagbesteding. In
bijlage 1 staat de onderzoeksverantwoording beschreven en ziet u de achtergrondgegevens
van de respondenten. In bijlage 2 staan de uitkomsten van alle vragen op een rij.
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Hoofdstuk 1
Contact met de medewerker van de dagbesteding van
de cliënt
Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Zoetermeer
heeft voor de toegang tot de recreatieve dagbesteding gekozen voor vrije inzetbaarheid. Dit
betekent dat de dienstverlener de indicatie stelt voor deelname aan de dagbesteding.
De volgende figuur toont de ervaring van de respondenten met de toegang.
Figuur 1

Ervaring met het contact met de dienstverlener (%)
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74% van de respondenten met recreatieve dagbesteding wist waar ze moeten zijn met hun
hulpvraag. In 2015 was dit nog 64%. De respondenten zijn over het algemeen erg positief
over de snelheid waarmee ze geholpen werden (81%). Ook heeft 89% van de respondenten
het gevoel dat de medewerker ze serieus nam. In 2015 was dit percentage iets hoger met
95%. De tevredenheid over het samen met de medewerker zoeken naar oplossingen is
nagenoeg gelijk gebleven met 86%.
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Hoofdstuk 2
Kwaliteit van de dagbesteding
Aan de respondenten is gevraagd wat zij vinden van de kwaliteit van de recreatieve
dagbesteding.
Figuur 2

Beoordeling kwaliteit (%)
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Van de respondenten is 89% het er (helemaal) mee eens dat de kwaliteit van de
dagbesteding goed is. Dit was in 2015 nog 83%. 83% vindt dat de dagbesteding past bij hun
behoefte, ook op dit vlak is dit jaar iets beter gescoord.
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Hoofdstuk 3
Wat levert de dagbesteding op?
Verder is er een aantal vragen voorgelegd aan cliënten over het effect van de dagbesteding
op hun leven.
Figuur 3

Effecten dagbesteding (%) - Dankzij de dagbesteding…

Helemaal mee
eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Helemaal niet
mee eens

kan ik op
verantwoorde
wijze in mijn
vertrouwde
omgeving
blijven wonen
kan ik zo goed
mogelijk blijven
functioneren en
verergeren mijn
klachten niet
wordt/worden
mijn
mantelzorger(s)
minder zwaar
belast

ben ik niet of
minder eenzaam

ben ik actief en
kan ik mezelf
ontplooien

De dagbesteding draagt volgens de respondenten het meest bij aan het minder eenzaam
zijn. 78% van de respondenten ervaart dit effect. De dagbesteding draagt het minst bij aan
het goed functioneren en het niet verergeren van klachten. Toch ervaart 56% van de
respondenten dit effect. Het effect van de dagbesteding op de ontlasting van mantelzorgers
is dit jaar iets teruggelopen naar 75% (vorig jaar was dit 84%).
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Hoofdstuk 4
Ervaring met de dagbesteding
Aanvullend zijn er vragen aan de cliënten gesteld over de ervaringen met de dagbesteding
waar zij naartoe gaan.
Figuur 4

Ervaringen met de dagbesteding (%)
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De meerderheid van de respondenten voelt zich thuis op de dagbesteding (84%). Bij elkaar
92% heeft een goed contact met de begeleiders en 82% heeft goed contact met de andere
deelnemers. Dat zijn mooie cijfers. Voor 79% is het aantal dagdelen voldoende.
Aan de respondenten is gevraagd of ze iets zouden willen verbeteren of veranderen in de
dagbesteding. De antwoorden op deze vraag zijn zeer divers. De meeste respondenten
geven aan dat ze ‘niets zouden willen veranderen’ en dat ze erg blij zijn met de huidige
dagbesteding. Een aantal respondenten geeft aan dat ze meer (en meer diverse) activiteiten
zouden willen (ook voor hoogopgeleiden). Verder zijn er aantal respondenten die aangeven
dat ze graag meer begeleiders op de zaal of in de ruimte zouden zien. Soms wordt daarbij
aangegeven dat ze in dit geval echte begeleiders zouden willen in plaats van vrijwilligers.
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Respondenten is ten slotte gevraagd een rapportcijfer te geven voor de dagbesteding.
Slechts 5% geeft een onvoldoende. Over 2016 geeft bij elkaar 70% een 8 of hoger. Dat zijn
wederom mooie cijfers.
Figuur 5
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Rapportcijfer voor de dagbesteding (%)

Hoofdstuk 5
Vervoer
In de vragenlijst staat een blok vragen die betrekking hebben op het vervoer van en naar de
dagbesteding. Er waren meerdere antwoorden mogelijk.
Tabel 1

Vervoer naar de dagbesteding (%)
Gemeente 2016

Gemeente 2015

38%

39%

Met openbaar vervoer

7%

8%

Ik word gebracht door iemand anders

14%

18%

Met de ouderenbus

12%

5%

24%

17%

12%

20%

Op eigen gelegenheid (lopend, fietsend, met
eigen vervoermiddel)

De organisatie waar ik mijn dagbesteding heb,
regelt het vervoer voor mij
Anders

Een groot deel (38%) van de respondenten gaat op eigen gelegenheid naar de
dagbesteding. Bij ‘anders, namelijk’ noemt men vooral de regiotaxi en scootmobiel als
vervoermiddel. Opvallende verschillen ten opzichte van 2015 zijn de toename van de
ouderenbus en het toenemende gebruik van vervoer dat door de organisatie zelf wordt
geregeld.
Bij de vraag over verbetermogelijkheden met betrekking tot vervoer meldt een aantal
mensen dat de ritten soms te lang zijn doordat er veel mensen tegelijkertijd meerijden.
Daarnaast wordt aangegeven dat het vervoer niet altijd op tijd is. Hier lijken de meesten
overigens wel begrip voor te hebben. Een aantal respondenten geeft aan dat ze liever een
vergoeding zouden ontvangen voor het vervoer naar de dagbesteding. Het is goed te
beseffen dat ook bij de vraag ‘Wat kan beter?’ een groot deel aangeeft (helemaal) tevreden
te zijn met de huidige situatie.
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Bijlage 1
Verantwoording
Het onderzoek is in maart 2016 uitgevoerd door middel van een schriftelijke vragenlijst en
het uitdelen van vragenlijsten op dagbestedingslocaties.
Respons
De gemeente heeft op aanwijzing van BMC Onderzoek alle cliënten met recreatieve
dagbesteding aangeschreven.
Er zijn 501 brieven verstuurd naar Wmo-cliënten met een schriftelijke vragenlijst. In totaal
hebben 249 Wmo-cliënten de vragenlijst ingevuld. De respons is hiermee 49,7%. Voor
onderzoek onder Wmo-cliënten is een respons van 35% gangbaar. De respons onder
cliënten met recreatieve dagbesteding is dus erg hoog.
De resultaten voor uw gemeente als geheel zijn betrouwbaar. Betrouwbaar wil zeggen dat
als het onderzoek op dezelfde wijze wordt herhaald, er (ongeveer) dezelfde uitkomsten uit
voortkomen. Een betrouwbaarheidsniveau van 95%, met een foutmarge van 5% betekent
dat als het onderzoek 100 keer wordt uitgevoerd, de resultaten in 95 van de 100 gevallen 5%
of minder van elkaar afwijken. Het absoluut aantal respondenten is van invloed op de
betrouwbaarheid.
Ervaringen uitdelen vragenlijsten op locatie
De Wmo-doelgroep bij de dagbestedingsplekken was zeer divers. De groep bestond onder
andere uit ouderen met dementie, LVB, NAH, lichamelijk beperkt of personen met een GGZachtergrond en migranten. De vragenlijst was om verschillende redenen voor sommige
personen lastig in te vullen. Dat kon van fysieke aard zijn (verlamming aan arm/hand, doof,
slechtziend) of mentaal (laaggeletterdheid, verstandelijke beperking, geheugenverlies). Hulp
bij het invullen van de interviewer of een begeleider bood in de meeste gevallen oplossing.
Soms had de persoon (daardoor) duidelijk de voorkeur om de vragenlijst thuis, al dan niet
met hulp van een naaste, in te vullen. Het was voor hen prettig dat zij voldoende tijd hadden
om de vragenlijst thuis in te vullen. Een aantal respondenten kraakte een kritische noot door
te vragen wat de gemeente uiteindelijk met het onderzoek zou gaan doen. De onderzoekers
hebben aangegeven dat dit tevredenheidsonderzoek juist bedoeld is om de zorg en
ondersteuning met betrekking tot dagbesteding in de toekomst te verbeteren. Over het
algemeen werd de mogelijkheid om de vragenlijst op locatie in te vullen met hulp/instructie
van onderzoekers als zeer prettig ervaren.
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Achtergrond cliënten
In de volgende tabel vindt u de leeftijdsverdeling van de respondenten.
Tabel 2

Leeftijd respondenten (%)
Gemeente 2016

Gemeente 2015

0 t/m 17

0%

0%

18 t/m 25

3%

0%

26 t/m 35

4%

7%

36 t/m 45

7%

1%

46 t/m 55

10%

9%

56 t/m 65

17%

17%

66 t/m 74

17%

13%

75+

42%

53%

Een meerderheid van de respondenten (42%) is ouder dan 75 jaar. Wel is deze groep
afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De groep respondenten tussen 36 en 45 jaar is in
2016 juist toegenomen. Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat een deel van de
vragenlijsten is uitgedeeld op dagbestedingslocaties, waarvan ook enkele locaties met een
relatief jong cliëntenbestand.
Van de respondenten is 49% vrouw en 51% man.
Ook is gevraagd naar het opleidingsniveau. De uitkomst op die vraag geeft het onderstaande
beeld.
Tabel 3

Opleidingsniveau respondenten (%)
Gemeente 2016

Gemeente 2015

18%

23%

18%

13%

VMBO theoretisch/MAVO/(M)ULO

18%

20%

HAVO, MMS, HBS, VWO

12%

10%

MBO

12%

14%

HBO/Universiteit

14%

13%

Anders

8%

8%

Lagere school/Basisschool
Lager of voorbereidend beroepsonderwijs/
VMBO basis kader

67% van de respondenten in uw gemeente heeft hulp gehad bij het invullen van de
vragenlijst. Bij bijna de helft van de cliënten was dit een naaste. In 13% van de gevallen
betrof dit de hulp- of zorgverlener.
Op de vraag of de cliënt een beperking of aandoening heeft, antwoordt 89% ‘ja’.
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Bij degenen die een beperking of aandoening hebben, ligt dit op het volgende vlak (zie
onderstaande tabel). Er waren meerdere antwoorden mogelijk.
Tabel 4

Soort beperking/aandoening (%)
Gemeente 2016

Gemeente 2015

Leggen van sociale contacten

16%

18%

Lichamelijke handicap

21%

26%

Gedragsproblemen

6%

7%

Geheugen- en oriëntatieproblemen

47%

54%

Zintuiglijke beperking

9%

16%

Verstandelijke beperking

7%

7%

Bewegen en verplaatsen

35%

43%

Psychisch functioneren

22%

16%

Anders

7%

15%

De meest genoemde beperkingen zijn beperkingen op het vlak van geheugen- en
oriëntatieproblemen (47%) en bewegen en verplaatsen (35%). Bij ‘anders’ noemen de
respondenten specifieke aandoeningen of problemen, bijvoorbeeld: Alzheimer, Parkinson,
hart- en vaatziekten, reumatisch ziektebeeld, maar ook een taalbarrière kan als beperking
worden ervaren.
Aan de cliënt is gevraagd wat zijn of haar woonsituatie is. Dit kan immers gevolgen hebben
voor de ondersteuning die iemand nodig heeft. De volgende tabel laat zien hoe de
woonsituatie van de respondenten eruitziet.
Tabel 5

Woonsituatie respondenten (%)
Gemeente 2016

Gemeente 2015

Ik woon zelfstandig

73%

73%

Ik woon zelfstandig in een aangepaste woning

8%

8%

Ik woon bij mijn ouders/verzorgers

5%

3%

Ik woon in een tehuis/instelling*

4%

2%

Ik woon in bij mijn kinderen

0%

1%

9%

13%

Anders
* Deze vallen niet onder de Wmo-doelgroep

Er wordt steeds vaker van burgers verwacht dat ze ook financieel zelfredzaam zijn; dat ze
zelf in staat zijn om voorzieningen aan te schaffen. Voorzieningen die eerder via de
gemeente te verkrijgen waren op basis van een indicatie worden steeds vaker als algemene
voorziening gezien die burgers zelf kunnen aanschaffen. Daarom is er een vraag
opgenomen of de cliënt financieel kan rondkomen. Van de respondenten kan 44% (zeer)
goed rondkomen, 42% redelijk en 15% nauwelijks of niet.
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Figuur 6
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Kunt u financieel rondkomen? (%)

Bijlage 2
Tabellenbijlage
BLOK 1: Contact
Respons per
Gemeente 2016

vraag

Respons per
Gemeente 2015

vraag

Contact
Ik wist waar ik moest zijn met
mijn hulpvraag

74%

N=158

64%

N=58

81%

N=166

85%

N=60

90%

N=172

95%

N=60

86%

N=160

87%

N=54

(%(helemaal)mee eens)
Ik werd snel geholpen
(%(helemaal)mee eens)
De medewerker nam mij
serieus (%(helemaal)mee
eens)
De medewerker en ik hebben
in het gesprek samen naar
oplossingen gezocht
(%(helemaal)mee eens)

BLOK 2: Kwaliteit van de dagbesteding
Respons per
Gemeente 2016

vraag

Respons per
Gemeente 2015

vraag

Kwaliteit van de dagbesteding
Ik vind de kwaliteit van de
dagbesteding waar ik naar toe
ga goed (%(helemaal)mee

89%

N=225

84%

N=97

83%

N=214

78%

N=96

eens)
De dagbesteding waar ik naar
toe ga past bij mijn behoefte
(%(helemaal)mee eens)

BLOK 3: Wat levert de dagbesteding mij op?
Respons per
Gemeente 2016

vraag

Respons per
Gemeente 2015

vraag

75%

N=80

Wat levert de dagbesteding mij op?
Dankzij de dagbesteding kan
ik op verantwoorde wijze in
mijn vertrouwde omgeving
blijven wonen
(%(helemaal)mee eens)
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74%

N=183

Dankzij de dagbesteding kan
ik zo goed mogelijk blijven
functioneren en verergeren

56%

N=194

53%

N=78

75%

N=183

84%

N=79

76%

N=206

73%

N=88

64%

N=212

58%

N=85

mijn klachten niet
(%(helemaal)mee eens)
Dankzij de dagbesteding
wordt(en) mijn
mantelzorger(s) minder zwaar
belast (%(helemaal)mee eens)
Dankzij de dagbesteding ben
ik niet of minder eenzaam
(%(helemaal)mee eens)
Dankzij de dagbesteding ben
ik actief en kan ik mezelf
ontplooien (%(helemaal)mee
eens)

BLOK 4: Ervaring met de dagbesteding
Respons per
Gemeente 2016

vraag

Respons per
Gemeente 2015

vraag

Ervaring met de dagbesteding
Ik voel me thuis op de
dagbesteding

84%

N=221

84%

N=95

92%

N=220

89%

N=94

83%

N=224

83%

N=95

79%

N=221

80%

N=93

(%(helemaal)mee eens)
Ik heb een goed contact met
de begeleiders op de
dagbesteding
(%(helemaal)mee eens)
Ik heb een goed contact met
de andere deelnemers van de
dagbesteding
(%(helemaal)mee eens)
Het aantal dagdelen dat ik
naar de dagbesteding toe ga,
vind ik voldoende
(%(helemaal)mee eens)
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BLOK 5: Vervoer
Respons per
Gemeente 2016

Respons per

vraag

Gemeente 2015

vraag

Hoe gaat u naar de dagbesteding?
Op eigen gelegenheid (lopend,
fietsend, met eigen

38%

N=249

39%

N=103

7%

N=249

8%

N=103

14%

N=249

18%

N=103

12% (b)

N=249

5%

N=103

24%

N=249

17%

N=103

12% (b)

N=249

20%

N=103

vervoermiddel)
Met openbaar vervoer
Ik word gebracht door iemand
anders
Met de ouderenbus
De organisatie waar ik mijn
dagbesteding heb, regelt het
vervoer voor mij
Anders

BLOK 6: Over uzelf
Respons per
Gemeente 2016

vraag

Respons per
Gemeente 2015

vraag

Bent u een man of een vrouw?
Man

49%

N=228

54%

N=97

Vrouw

51%

N=228

46%

N=97

Gemeente 2016

Respons per vraag

Gemeente 2015

Respons per vraag

Wat is uw leeftijd?
0 t/m 17

0%

N=238

0%

N=100

18 t/m 25

3%

N=238

0%

N=100

26 t/m 35

4%

N=238

7%

N=100

36 t/m 45

7% (b)

N=238

1%

N=100

46 t/m 55

10%

N=238

9%

N=100

56 t/m 65

17%

N=238

17%

N=100

66 t/m 74

17%

N=238

13%

N=100

75+

42%

N=238

53%

N=100

15/17

Respons per

Heeft u beperkingen of
aandoeningen (%ja)

Respons per

Gemeente 2016

vraag

Gemeente 2015

vraag

89%

N=224

90%

N=94

Beperking of aandoening
Leggen van sociale contacten
(% aangekruist)
Lichamelijke handicap
(% aangekruist)
Gedragsproblemen
(% aangekruist)

16%

N=249

18%

N=103

21%

N=249

26%

N=103

6%

N=249

7%

N=103

47%

N=249

54%

N=103

9%

N=249

16%

N=103

7%

N=249

7%

N=103

35%

N=249

43%

N=103

22%

N=249

16%

N=103

7% (b)

N=249

15%

N=103

Geheugen- en
oriëntatieproblemen
(% aangekruist)
Zintuiglijke beperking
(% aangekruist)
Verstandelijke beperking
(% aangekruist)
Bewegen en verplaatsen
(% aangekruist)
Psychisch functioneren
(% aangekruist)
Anders (% aangekruist)

Respons per
Gemeente 2016

vraag

Respons per
Gemeente 2015

vraag

Wat is uw woonsituatie?
Ik woon zelfstandig

73%

N=233

73%

N=100

8%

N=233

8%

N=100

5%

N=233

3%

N=100

4%

N=233

2%

N=100

Ik woon in bij mijn kinderen

0%

N=233

1%

N=100

Anders

9%

N=233

13%

N=100

Ik woon zelfstandig in een
aangepaste woning
Ik woon bij mijn
ouders/verzorgers
Ik woon in een tehuis/
instelling
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Respons per
Gemeente 2016

vraag

Respons per
Gemeente 2015

vraag

Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?
Lagere school/Basisschool

18%

N=228

23%

N=92

18%

N=228

13%

N=92

18%

N=228

20%

N=92

HAVO, MMS, HBS, VWO

12%

N=228

10%

N=92

MBO

12%

N=228

14%

N=92

HBO/Universiteit

14%

N=228

13%

N=92

Anders

8%

N=228

8%

N=92

Lager of voorbereidend
beroepsonderwijs/VMBO
basis kader
VMBO theoretisch/MAVO/
(M)ULO

Respons per

In hoeverre kunt u financieel
rondkomen? (%(zeer)goed)

Respons per

Gemeente 2016

vraag

Gemeente 2015

vraag

44%

N=238

43%

N=99

Respons per
Gemeente 2016

vraag

Respons per
Gemeente 2015

vraag

Heeft u hulp gehad bij het invullen van deze vragenlijst?
Nee

33%

N=239

24%

N=97

49% (b)

N=239

67%

N=97

13% (b)

N=239

4%

N=97

5%

N=239

5%

N=97

Ja, van een naaste
(bijvoorbeeld partner,
familielid of vriend)
Ja, van een hulp- of
zorgverlener
Ja, van iemand anders
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TELEFOON

070 - 310 3800
E-MAIL

info@bmconderzoek.nl
WEBSITE

www.bmconderzoek.nl

18/17

