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Enquête OCMW-maatschappelijk werkers ( januari 2021) 
 

Link Google Groups: https://groups.google.com/g/federatiemwers - Toetreden tot de groep?  Mail naar 

federatiemwers@gmail.com     FB pagina: OCMW maatschappelijk werkers of via 

https://www.facebook.com/groups/1371617446303989 

Aantal respondenten: 605 

Aan de respondenten werd gevraagd hun email adres achter te laten als zij op de hoogte wilden 

blijven van de resultaten van de bevraging.  De bevraging was echter wel degelijk anoniem: deze 

adressen konden niet aan de antwoorden worden gelinkt.  

Hierdoor weten we wel dat de deelname vanuit de twee grootste OCMW’s, Gent en Antwerpen, 

behoorlijk groot was, maar ook dat de respondenten uit meer dan 50 verschillende OCMW’s 

afkomstig zijn. 

 

 

 

 

Bijna 1 op 3 (31,3%) vindt duidelijk niet dat zijn stem binnen het eigen OCMW voldoende gehoord 

wordt. Iets minder dan 1 op 5 vindt dat dit wel voldoende gebeurt; de rest houdt het bij “soms”. 

➢ Hoewel we er rekening moeten mee houden dat mogelijks vooral minder tevreden of meer 

kritische maatschappelijk werkers de vragenlijst invullen, vinden we dit toch een signaal om 

ernstig te nemen. 

 

mailto:federatiemwers@gmail.com
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➢ Hoewel een aantal maatschappelijk werkers aangeven daar weinig zicht op te hebben, vindt 

slechts 1 op de 40 m.a.’s (2,3 %) dat hun stem bij het bovenlokaal beleid voldoende gehoord 

wordt. Bijna driekwart vindt dat dit niet het geval is. Gezien er buiten de federatie eigenlijk 

geen echte kanalen zijn om die stem van het OCMW-maatschappelijk werk te beluisteren en 

door te geven, verwonderen deze cijfers ons niet.  Ze tonen een duidelijke nood aan een 

eigen spreekbuis! 

 

Dit wordt bevestigd in deze cijfers: zowat iedereen vindt dat er een specifiek platform voor 

maatschappelijk werkers nodig is!  (slechts 3 op 597 respondenten vinden van niet). 

De tabel hieronder geeft duidelijk een “top 5” aan van thema’s waarrond de Federatie zou moeten 

werken: 

- Werklast (88 %) 

- Burn-out preventie (73 %) 

- De Wooncrisis (63,7 %) 

- Participatie aan het beleid in het eigen OCMW (54 %) 

- Vlaams armoedebeleid (52 %) 
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Volgende is “kinderarmoede” en “activering en werk” op plaats 6 en 7.   “Diversiteit” als thema komt 

pas op plaats 8.  Helemaal achteraan bengelt “klantenparticipatie”. 

Het valt op dat men van mening is dat de Federatie vooral met de ondersteuning van de 

maatschappelijk werkers zelf moet bezig zijn en minder met armoedebestrijding.  Dat komt ook in 

het vrije tekstveld terug.  Iemand vat het heel bondig samen: “Maar wie zorgt er voor ons?” 

 

De belangrijkste doelstelling voor de Federatie is afgetekend  “vertegenwoordiging”, op enige 

afstand gevolgd door “expertise versterken”. 

Actie voeren rond armoede of werken rond een positiever imago zijn eerder van ondergeschikt 

belang. 
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De grote meerderheid kiest voor een eerder passieve rol: op de hoogte blijven.  Er is wel een 

behoorlijk grote vraag naar vormingen en studiedagen (65,6 %).  Het lijkt interessant om te bevragen 

rond welke thema’s men behoefte heeft aan bijkomende vorming, om dan te bekijken in welke mate 

bvb VVSG of anderen hierrond al een aanbod hebben, en waar precies de leemtes zitten.  

Er is wel ook een meerderheid (57 %) die bereid is af en toe problematieken te signaleren uit de 

praktijk, en ook deelname aan werkgroepen is iets waar één op drie wel voor open staat.  57 

respondenten willen mogelijk lid worden van de algemene vergadering of raad van bestuur. 

 

Slechts 10 % wist van het bestaan van de Federatie en haar communicatiekanalen.   
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Vrije tekst: zo’n 90 reacties! 

De taken die er steeds maar bijkomen, de verwachtingen van (vele) andere instanties dat wij alles 

maar moeten en kunnen oplossen en de administratieve rompslomp hollen ons beroep uit. Ik 

werd 20 jaar geleden door mijn medestudenten voor gek verklaard om op een OCMW te willen 

gaan werken want dat was een uitgebreid takenpakket en stress...wel, ik heb deze job steeds met 

heel veel inzet en enthousiasme gedaan! Ik vond de veelzijdigheid en de gevraagde flexibiliteit & 

creativiteit net interessant en uitdagend. Heb heel veel uren extra gewerkt (zonder enige 

compensatie te krijgen) omdat ik er wou zijn voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. 

Helaas eist dit zijn tol. Het extra werk stopt nooit en we draaien maar meer en meer uren. We 

horen over zelfzorg, preventie burn-out...maar dit zijn lege woorden want er wordt niets mee 

gedaan. Zelf hebben we er geen tijd voor en van bovenaf komt het duidelijk niet. Want telkens 

zegt men "we weten dat het ontzettend druk is, maar toch vragen we om nog een tandje bij te 

steken, onze inwoners / cliënten / kwetsbaren hebben ons nodig". Maar wie zorgt er voor ons? 

Ons beroep komt nooit in de aandacht! Wij hebben ten tijden van Corona er steeds voor 200% 

gestaan, onze deur stond en staat nog steeds OPEN, we hebben zelfs de eerste periode in het 

weekend gewerkt want het was druk en onze mensen waren bang & onzeker, wij moesten er 

staan voor hen. Wel, ik heb ook een gezin, mijn kinderen zaten ook thuis...zij hadden mij ook 

nodig! Maar helaas was ik na het werken vaak zo uitgeput dat ik na het huishouden te doen in de 

zetel plofte...en uitzicht had op mijn volle geïmproviseerde werktafel omdat telewerk ook 

opgelegd werd en we dus met beurtrollen maar "op den bureau van het werk" aanwezig mochten 

zijn. Ik heb mooie dingen gezien en ervaren in 2020 maar wat ik ook onthoud is dat wij als 

maatschappelijk werkers in de kou bleven staan! Stilzwijgend en tegen een hoog tempo werken 

wij braafjes door...totdat de veer breekt. Samen met nog enkele andere collega's is dit voor de 1e 

keer dat wij andere jobs aan het bekijken zijn, nadenkend om uit het OCMW verhaal te stappen. 

De vele regelgeving en uitgebreide kennis van wetgeving, de vele moetjes , de tijdsdruk, de berg 

administratie...het zuigt ons leeg en dat is niet OK! Ik besef maar al te goed dat dit (hopelijk) niet 

in elke gemeente zo is maar dit is voor ons wel de harde realiteit. En waar ik de laatste tijd echt 

boos van kan worden zijn die beslissingen vanuit Brussel! Bv. in december laten weten dat er 

vanaf maart met terugwerkende kracht extra premies worden uitbetaald bij de uitkeringen en dus 

de aanvullende leeflonen herbekeken moeten worden. Alsof we nog geen werk genoeg hebben! 

Wel, ik had daar een heel simpel antwoord op, om billijkheidsredenen geen rekening houden met, 

maar dan krijg je het antwoord "dat kunnen we toch niet doen, wat gaat de Inspectie daar  van 

zeggen?". Wel, het zal mij worst wezen. Als MA heb ik gekozen om met en voor mensen te 

werken. Ik moet helaas de gesprekken beperken om het dringende papierwerk gedaan te 

krijgen...daarvoor ben ik geen maatschappelijk werken geworden. Dit vind ik echt  erg en is de 

reden waarom ik nu twijfel om op het OCMW te blijven werken. Ik blijf echter verder ploeteren 

omdat ik op zich het werk echt wel graag doe en mijn cliënten & collega's niet in de steek wil 

laten! Sorry voor de lange tekst, het zit blijkbaar we erg hoog. 

1 antwoord 

In de eerste plaats zijn wij er altijd voor onze cliënten, zoals het hoort. Ik zou dit niet anders 

willen. Maar wie zorgt er voor ons? Wij blijven doorgaan, we mopperen wel eens maar als er niets 

verandert, is het zo en blijven we toch weer doorgaan, voor onze cliënten en hun rechten en 

welzijn... Maar wat als we zelf tegen een muur botsen? Als ons lichaam niet meer mee wil? Dan 

wordt er een andere M.A. ingeschakeld, die hopelijk hetzelfde gaat doen voor mijn cliënten en die 
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net zolang doorgaat tot hij/zij hetzelfde lot als ik onderga... Dit is absoluut niet oké. Ons bestuur is 

zeker niet het slechtste, dat wil ik niet gezegd hebben maar als we eens iets voor onszelf vragen 

(bv. premie voor thuiswerk nu het verplicht is, op 24/12 en 31/12 mogen stoppen met werken om 

12u en dan allemaal naar huis mogen (zelfs met de bereidheid om hier 2 halve, vaste dagen verlof 

voor in te zetten), gelijklopende sluitingsdagen met de gemeente waarin we werken, .... dan kan 

dat niet want wij doen aan "hulpverlening" en wij moeten ten alle tijden bereikbaar zijn. Niet 

iedereen maar er moet altijd een minimumbezetting zijn van 4 personen, zelfs op de dagen zoals 

24/12 en 31/12, waarop niemand namiddag meer bereikbaar is en mensen ons ook niet echt 

meer bellen... Is dat dan teveel gevraagd, 2 halve dagen voor onszelf en diegenen die ons lief zijn, 

net zoals dat bij het gemeentepersoneel wel kan? Dat werkt voor mij en veel collega's 

demotiverend, zeker in een jaar waarin er al zoveel van ons gevraagd werd en we er elke dag 

hebben gestaan! 

1 antwoord 

Wij zijn een klein OCMW met ongeveer 6100 inwoners. Voor ons is het niet eenvoudig om alles 

gebolwerkt te krijgen omdat van alles en nog wat van ons verwacht worden! We zijn in de eerste 

plaats maatschappelijk werkster maar meer en meer moeten we kunnen werken moeten overal 

expert in zijn. Soms is je dweilen met de kraan open ... vormingen genoeg maar helaas geen tijd 

om ze te volgen want anders blijven onze cliënten in de kou staan. De kleine OCMW blijven we 

echt in kou staan.... Ik sta al 20 jaar in het vak en ik ben soms ontgoocheld in mijzelf dat ik mijn 

werk niet meer zo goed kan doen. De mensen voelen dit ook er is gewoon geen tijd meer voor 

het! Dan heb je ook nog de Softwarehuizen die meer en meer een monopoliepositie in nemen. 

Goede demo’s kunnen ze maken maar in realiteit is het een groot rommeltje geworden. Ik kijk 

met weemoed terug naar Sierra ipv Sierra 2.0. dat nog eenvoudig werkte en deed wat het moest 

doen. Veel succes en bedankt voor het luisteren 

1 antwoord 

Als reactie op de begeleidende mail. Het kan best zijn dat sommige besturen veel moeite doen 

voor 'hun' MW'ers maar dergelijke verschillen binnen een beroepsgroep vind je ook bij 

verpleegkundigen en andere zorgverleners en zware beroepen. Het verschil is dat 

verpleegkundigen als groep assertiever zijn dan wij en erkenning 'afdwingen' terwijl wij 

maatschappelijk als beroepsgroep nauwelijks ernstig worden genomen net omdat we altijd 

nuanceren en relativeren en begrip tonen voor de omstandigheden. Willen we ons beroep de 

erkenning geven die het verdient, dan moeten we dit in de eerste plaats zelf geloven en uitdragen 

naar de buitenwereld. Arbeidsdruk én verloning en administratieve vereenvoudiging zijn voor mij 

de meest voor de hand liggende domeinen om deze m.i. terechte vraag naar 'erkenning' te 

valideren, ook en vooral voor de collega's die het minder goed hebben dan andere.  

1 antwoord 

Veel werk van andere organisaties komen bij het OCMW terecht meestal onder de vorm van 

invullen van documenten dat onze doelgroep niet zelfstandig lukt zoals van mutualiteit ( bv 

aanvragen van ziekte uitkering, in orde brengen van werkloosheidsuitkering, documenten van 

school / CLB, verhuisdoc water, elektriciteit + meterstanden doorgeven, SVK die de 

inschrijvingspapieren per mail doorstuurt met de vraag om ingevuld + ondertekend terug te 

bezorgen omdat ze geen tijd hebben of fysiek contact willen vermijden omwille van de 
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coronabesmetting...Als elke organisatie dit al voor zichzelf zou in orde stellen maakt dit ruimte 

voor echte begeleiding. En owee als ze dan niet goed ingevuld zijn want dan is het de schuld van 

het OCMW.... 

1 antwoord 

Ik zie in de bevraging vaak de link naar de inhoud van het werkveld. Echter is dit opnieuw "zorgen 

voor onze cliënten", wat natuurlijk goed is. Maar daarrond is er voldoende aanbod. Er is nood aan 

een federatie/vereniging die de belangen en het welbevinden van de mw'er OCMW bewaakt op 

de werkvloer (inspraak, welbevinden, verloning, opleidingskansen, statuut). Er wordt door andere 

instanties te vaak onmiddellijk gedacht aan het belang van de cliënt en te weinig aan het belang 

van de mw'er zodat die optimaal voor de cliënt kan zorgen. ("clients do not come first. Employees 

come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients") 

1 antwoord 

Ik vind de bovenstaande thema's zeer belangrijk maar ik zou ook graag hebben dat er wordt 

gewerkt aan de bekendmaking van ons aanbod en dat wij niet langer fungeren als de vuilbak die 

alles moet doen waar men geen weet mee weet. Ik vind ook dat een verdere professionalisering 

inzake empowerment zich aandient. Te vaak merk ik dat dit een valkuil is voor sommigen. Onze 

klanten zijn sterker dan wordt gedacht en met vallen en OPSTAAN versterken we onze klanten 

meer dan alles voor hen te doen. Een campagne om van ons geitenwollen sokken imago af te 

geraken zou ik ook enkel maar toejuichen ;-). 

1 antwoord 

Tijdens de corona crisis is eens te meer gebleken dat de OCMW's en bijgevolg dus de MA's het 

laatste vangnet zijn. Dat wordt erg duidelijk wanneer uitbetalingsinstellingen en andere 

organisaties hun deuren sluiten en/of bezwijken onder de druk. Daarnaast komt er nog eens de 

tracing en allerlei andere initiatieven lokaal, federaal, vlaams en provinciaal. De brave MA blijft 

dat allemaal maar doen, maar dreigt ook te bezwijken onder de massa aan taken en druk. Het zou 

goed zijn dat de federatie dat regelmatig op alle mogelijke niveaus onder de aandacht brengt.  

1 antwoord 

er wordt door ons beleid (zowel plaatselijk als federaal) altijd vanalles beslist zonder ons daarin te 

kennen - de werkdruk is niet vol te houden - er komt altijd maar andere/nieuwe administratie bij- 

alles verandert constant … ik vraag mij vaak af hoe het er in andere (grote) OCMW's aan toe gaat 

(extra's die ze geven, periode voorstel leefloon - bij ons is dat nu 4m = verhoogt de werkdruk 

enorm) - dat mis ik, voeling hebben met / zicht hebben op de beleidsbeslissingen - manier van 

werken van andere OCMW's = beter ? slechter? kunnen we er van leren? 

1 antwoord 

Graag de signalen mee ondersteunen naar overheid toe dat ocmw's momenteel overspoeld 

worden met vragen omwille van slechte bereikbaarheid uitbetalingsinstellingen. Mutualiteiten, 

vakbonden en vele andere openbare diensten hebben hun baliewerking flink teruggeschroefd 

omwille van corona. Omdat wij als ocmw nog wel steeds goed bereikbaar zijn voor burgers, 

nemen wij deze baliefunctie nu voor een stuk over van al deze diensten. Dit zorgt voor een 

enorme toename van de werkdruk. 
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1 antwoord 

ik denk dat jullie het platform meer onder de aandacht moeten brengen met nieuwsbrieven die 

dan aan jullie website gekoppeld zijn. Misschien bij de ocmws opvragen wie de nieuwe 

medewerkers zijn en vragen of jullie in de nieuwsbrief mogen van het ocmw daar zodat mensen 

zich kunnen aanmelden? Posters hangen op werkplekken? Ambassadeurs zoeken in elk ocmw? Ik 

wil daar gerust mee over nadenken. 

1 antwoord 

Ik heb niet het gevoel dat de overheid beseft welk werk wij dagelijks leveren en dat wij overladen 

worden met documenten, registraties, controles terwijl dit ten koste gaat van ons werk voor de 

cliënten. Er is geen tot weinig voeling met het echte werkveld. Ook is het werk soms mentaal 

moeilijk te dragen (problemen, veel negatieve verhalen, werkdruk, eisende cliënten, ...).  

1 antwoord 

Breng onze (vaak schrijnende) situaties aan het licht. We werken heel hard en voelen ons 

achtergelaten door het beleid. Onze lokale bestuurders voeren (zo lijkt het toch) at random 

nieuwe premies in (en vaak heb ik het gevoel dat dit voor eigen politiek gewin is ipv effectief aa n 

armoedebestrijding te doen). Wij zijn op en er wordt niet naar ons gekeken...  

1 antwoord 

Eerlijk gezegd heb ik nog nooit van deze Federatie gehoord. Wat ik vreemd vind. Er dient dus 

beter over gecommuniceerd te worden. Hoe kan het dat dergelijke organisatie al zo lang bestaat 

en ik of mijn collega's hiervan niet op de hoogte zijn? Ik denk dat er dus meer betrokkenheid 

moet komen vanuit de kern (aan de basis). 

1 antwoord 

Grote kloof tussen beleid en werkcontext van maatschappelijk werkers. Heel veel regels  worden 

geïmplementeerd zonder dialoog of kennis van wat zich in de realiteit afspeelt bij maatschappelijk 

werkers op de werkvloer. Nood aan meer toegankelijke, efficiënte digitale registratieprogramma's 

die niet zo omslachtig zijn. 

1 antwoord 

Indien dit wordt opgestart dient dit specifiek bedoeld te zijn om de belangen van de 

maatschappelijk werkers te verdedigen, en volgens mij niet met de bedoeling om alle 

maatschappelijke thema's te bespreken. Er zijn voldoende andere organisaties die zich daarmee 

bezighouden en de rechten van de klant verdedigen. 

1 antwoord 

Ik merk dat er op verschillende domeinen oog specifiek wordt stilgestaan bij de functie 

maatschappelijk assistent in de Corona. (CAW, gezinszorg,....) Met de inkanteling OCMW-

gemeente worden we nog al vlug gelijkgeschakeld met andere personeelsleden (wat veelal kan en 

goed is maar niet altijd). 
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1 antwoord 

De administratieve werklast voor de MW'ers binnen traject (sociale dienstverlening) is nog nooit 

zo hoog geweest. Hier moet iets aan gedaan worden. Steeds minder tijd gaat naar cliënten, steeds 

meer tijd gaat naar administratie. Dat is een spijtige zaak voor MW'ers die hun job graag 

beoefenen. 

1 antwoord 

Er bleek hier nog niemand de federatie te kennen. dat is wel vreemd. Hopelijk worden de 

maatschappelijk werkers vanaf nu dan wel meer betrokken. Ik vind ook dat we meer boven ons 

eigen OCMW moeten gaan werken en groetere samenwerkingsverbanden hebben met andere 

OCMW's van andere regoio's. 

1 antwoord 

BSWZ heeft een goede werking - omdat elke sector een zeer specifieke werking kent is het 

aangewezen per sector een federatie uit te werken. Bijscholingen binnen de sector, netwerking 

en expertise uitbouwen, lobbyen op beleidsniveau, brug slaan tussen overheid en lokale werking 

etc. 

1 antwoord 

tussen de maatschappelijke werkers van verschillende instellingen is de grens tussen 

beroepsgeheim en de GDPR op het moment enorm onduidelijk. Naar mijn aanvoelen wordt er 

ondertussen te weinig aan gegevensuitwisseling gedaan omdat men " bang" is de regels van de 

GDPR te schenden. 

1 antwoord 

Te weinig erkenning. Te weinig loon ifv vaak wel hoge werklast. Ook erkend worden als zorg of 

risico beroep we komen in aanmerking met de armste laag van de bevolking... Brengt ook risico's 

met zich mee op vlak van ziekte... Tbc, schurft,... 

1 antwoord 

Werken rond jullie bekendheid zodra jullie werking/strategie bepaald is. Ijveren van een positief 

imago, zelfs lokaal t.a.v. eigen interne diensten voelt noodzakelijk. Waar willen we voor staan als 

dienst? 

1 antwoord 

Aangezien ikzelf onvoldoende op de hoogte ben van wat jullie doen of waar jullie voor staan, heb 

ik mijn licht opgestoken bij mijn collega's maar blijkbaar is niemand hier op de hoogte.  

1 antwoord 

gelieve aan te kaarten dat andere diensten ook hun basisdienstverlening moeten blijven 

garanderen (niet alleen via telefoon of internet, maar ook door echt fysieke afspraken)  

1 antwoord 
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Het is voor het eerst dat ik van jullie werking hoor. Mij lijkt het wel interesant om bij studenten 

Maatschappelijk werk uzelf al kenbaar maken en jullie werking. 

1 antwoord 

ik weet niet of alweer een nieuwe organisatie een oplossing biedt aan de noden... er zijn nu al 

zoveel naast elkaar functionerende organisaties.... 

1 antwoord 

Inkanteling in de steden, gemeentes heeft de 'politieke' neutraliteit die binnen een ocmw zou 

moeten van toepassing zijn vaak teniet gedaan 

1 antwoord 

ik had nog nooit van deze federatie gehoord. ik werk ongeveer 5 jaar voor een ocmw. Hoog tijd 

voor een bekendmakingscampagne lijkt mij. 

1 antwoord 

Het zou fijn al er eindelijk eens een systeem komt waarmee werklast meetbaar wordt en de 

verdeling van het werk daarop afgestemd wordt. 

1 antwoord 

Kleine opmerking: de bevraging is niet echt anoniem als je naar de e-mail vraagt om in te 

schrijven op de nieuwsbrief 😉 

1 antwoord 

Ik val uit de lucht wat de Federatie betreft dus volgens mij is het goed om aan zichtbaarheid bij de 

doelgroep te werken. 

1 antwoord 

Bestaat er een samenwerking tussen de federatie MW'ers en de vakbondsverenigingen ter 

bescherming van de job als MW'er? 

1 antwoord 

Het werken met vrijwilligers wordt in veel OCMW's gepromoot. Dit is echter een specialisatie, 

werken met vrijwilligers 

1 antwoord 

ik ken jullie eigenlijk niet , ik weet totaal niet waarmee jullie bezig zijn dus graag meer 

bekendmaking voorzien 

1 antwoord 

Belangrijke signaalfunctie naar VVSG/POD/Ministeries en groepsdynamiek creëren tussen de 

verschillende OCMW's 
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1 antwoord 

OCMW is meer dan financiële dienstverlening, psychologische belasting van MW-ers wordt heel 

erg onderschat. 

1 antwoord 

aandacht voor de noden van de maatschappelijk werker in de mogelijkheid tot het uitoefenen van 

ons beroep 

1 antwoord 

We voelen een nood aan ondersteuning voor kleinere OCMW's oa. mbt. tewerkstelling  

1 antwoord 

Ik werk al 17 jaar voor OCMW Antwerpen en had nog nooit van de federatie gehoord.  

1 antwoord 

ik wist niet dat deze federatie bestond.. dus misschien wat meer bekendmaking 

1 antwoord 

Bedankt dat wij als maatschappelijk werkers van het OCMW ook gehoord worden. 

1 antwoord 

De federatie kenbaar maken binnen de groep van OCMW maatschappelijk werkers 

1 antwoord 

21e- eeuwse skills die zullen nodig zijn bij activering van onze doelgroep 

1 antwoord 

een nieuwsbrief zou interessant zijn om op de hoogte te blijven 

1 antwoord 

het zou fijn zijn als het OCMW niet politiek gekleurd is 

1 antwoord 

zou interessant zijn als jullie wat bekender zijn 

1 antwoord 

Een gesloten facebook pagina, platform opstarten 

1 antwoord 

interessant, benieuwd wat hier verder uitkomt. 
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1 antwoord 

Klant verantwoordelijkheid is ook een must! 

1 antwoord 

kafkaanse /wantoestanden in de pers brengen 

1 antwoord 

Aandacht naar onze werklast is prioritair. 

1 antwoord 

goed afstemmen met VVSG en andere 

1 antwoord 

Blij dat men er mee bezig is. 

1 antwoord 

naamsbekendheid verwerven 

1 antwoord 

meer bekendheid nodig 

1 antwoord 

maak ons zichtbaar 

1 antwoord 

Goed bezig ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


