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Ons Bedrijf bestaat inmiddels
ruim 30 jaar. 30 jaar, waarin we
volop actief zijn niet alleen in de
Barneveldse samenleving maar
ook breder in de regio. We zien
de meerwaarde van waardevolle
samenwerkingsverbanden en
breiden deze verder uit.
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INLEIDING
Ons Bedrijf is zowel een leer-/werkbedrijf als een organisatie voor werk en
dagbesteding. Ontwikkeling staat voorop, gevolgd door werkplezier en
welbevinden. Waar we gelijkwaardig met elkaar omgaan. En waar we mogelijkheden
zien, écht zien.
We vinden het belangrijk om te laten zien wat we doen: namelijk samen werken met
veel bijzondere en talentvolle mensen die iets moois te bieden hebben aan onze
samenleving. Daarom gaan we de komende jaren vol enthousiasme aan de slag
om ons dienstenaanbod uit te breiden. Actief en vernieuwend met toegevoegde
waarde in de zorg, de wijk óf productiesector. Hoe dan ook, u gaat ons zien en van
ons horen.
Wij werken vanuit de diepste overtuiging dat iedereen zoveel als mogelijk zélf
bepaalt hoe zijn/haar leven eruitziet. Het gaat om individuele kwaliteit van
het bestaan. We zien elke dag met eigen ogen dat onze medewerkers hier
indrukwekkend veel baat bij hebben. Deze filosofie vraagt om een bredere
verspreiding. En dus leggen we een forse groeiambitie op tafel, zowel intern als
extern.

Gelijkwaardigheid staat met stip op nummer 1
Dit plan neemt u mee langs de ambities die wij voor de toekomst hebben, altijd
gevoed vanuit onze (kern)waarden: gelijkwaardigheid, doorzetten, no-nonsense en
samen. Gelijkwaardigheid staat met stip op nummer 1. De ambities zijn gebaseerd
op onze vijf pijlers.
Ik hoop u vooral te inspireren en dat we met elkaar de mogelijkheden zien om
gezamenlijk door te bouwen én te groeien.

Een bestuurlijke groet,
Wilma Gorissen
Directeur-bestuurder
Barneveld, januari 2022
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OVER GELIJKWAARDIGHEID
“Direct merkte ik dat de mensen hier zo’n groot
hart hebben. Ze namen de tijd voor me en
luisterden goed naar me. Ik heb toen heel veel
geleerd, stap voor stap. Nederlandse termen
als ‘gereedschap’, ‘schroevendraaier’ en nog
veel meer. Ja, ik kan zeggen dat ik me een
Nederlander voel.”

Nazmi
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ONZE MISSIE EN ONZE VISIE
MISSIE
Wij zíen je en ontwikkelen samen jouw mogelijkheden.

VISIE
Ons Bedrijf ziet mogelijkheden en moedigt aan op een positieve en gelijkwaardige
manier. Om samen te werken aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, op weg naar een
waardevolle plek in de samenleving.

HEEL GEWOON BIJZONDER VANZELFSPREKEND
“Voor ons is het heel gewoon en vanzelfsprekend om met elkaar te werken in onze
locaties en in de reguliere samenleving. Wij spreken dan ook niet voor niets over
onze medewerkers in plaats van over cliënten. De gelijkwaardigheid waarmee wij
omgaan met elkaar en de toegankelijke manier waarop wij dat doen, is (helaas) niet
zo vanzelfsprekend in de samenwerking met mensen met een (arbeids)beperking”,
Wilma Gorissen
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OVER INCLUSIVITEIT
“Ik ben heel blij met de kansen die ik krijg na
mijn leven in Guinee. Verschillende mensen om
mij heen helpen mij. Ik heb fijn contact met mijn
collega’s hier. En dat contact is weer goed voor
mijn taal. Ik praat nu met mensen en dat is een
goede oefening. Mijn Nederlands is veel beter
geworden nu ik bij Ons Bedrijf werk.”

Aissatoe
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ONZE IDENTITEIT
Onze medewerkers hebben allemaal veel mogelijkheden en zijn getalenteerd.
Ons Bedrijf zelf heeft ook unieke eigenschappen en talenten. Wij zijn een lerende
organisatie in ontwikkeling.

WAARDEN WAAR WIJ VOOR STAAN
•
•
•
•

Gelijkwaardigheid
Doorzetten
No-nonsense
Samen

DE LENS VAN ONS BEDRIJF
De primaire focus - en hiermee de lens waardoor Ons Bedrijf kijkt - is visiegericht.
Wij zien en handelen vanuit een visie en ideaal. Ons Bedrijf wordt gedreven door
een hart voor mens en welzijn.

ONZE EIGEN TALENTEN

Leiderschap
Ons Bedrijf handelt vanuit leiderschap, ziet waar behoefte en mogelijkheden liggen
en is in staat hierin te voorzien en het proces te begeleiden.

Ontwikkelen
Ons Bedrijf ziet en ontwikkelt de oplossing. Dit kenmerkt het leiderschap van de
organisatie om verbetering aan te brengen in een bestaande situatie. We proberen
en leren nog elke dag.

Aanmoedigen
Ons Bedrijf ziet de mogelijkheden en moedigt dit aan. Dit kenmerkt het positieve
karakter van Ons Bedrijf en typeert de wijze waarop Ons Bedrijf werkt en beweegt.
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OVER VERBINDING
“Mijn begeleiders zijn mijn inspiratiebronnen.
Zij nemen mij mee in het hele proces van
producten creëren. Ik leer er veel van. Ook
kennen deze begeleiders mijn privé-situatie.
Als ik een dip heb, vertel ik ze dat meteen.
Vroeger was ik heel stil en zei niets, nu trek ik
mijn mond open. Dat komt omdat ik me op
mijn gemak voel. Hier voel ik me vertrouwd.”

Jolanda
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ONS BEDRIJF ALS
WERKGEVER

Wij voelen ons verbonden met iedereen
die betrokken is en werken gezamenlijk aan
een mooi doel. Vandaag, morgen en in de
toekomst.

Goed werkgeverschap is voor Ons Bedrijf
belangrijk. We gaan zorgvuldig met onze
mensen om. Dit was al zo bij de start en ruim
30 jaar later is dit onveranderd.

STUREN
Verantwoordelijkheid - kaders en richting
Ons Bedrijf geeft haar werknemers veel eigen
verantwoordelijkheid. We geloven in het sturen
op werkgeluk. Wat maakt iemand blij? Wij
geven slechts globaal richting. Eigen initiatief
en inbreng stimuleren en waarderen we.

ZIEN
Waardering - vrijheid - betrokkenheid
Wij waarderen al onze werknemers en bieden
vrijheid binnen ruime kaders. We zijn een
betrokken bedrijf: betrokken bij iedereen die is
verbonden - in welke mate dan ook - aan Ons
Bedrijf.

BEGELEIDEN
verantwoordelijkheid nemen - faciliterend
leiderschap

VERBINDEN

Opnieuw gaat het om eigen verantwoordelijkheid. Om eigen keuzes kunnen (en durven)
maken. Zelforganisatie, ofwel wij stimuleren en
moedigen eigen initiatief aan. Niet overnemen,
maar liever faciliteren. Dit opgeteld, zorgt voor
werkplezier en dat onze koers breed gedragen
wordt.

Samen een missie - Iedereen met elkaar
We werken samen bij Ons Bedrijf.
We bedoelen écht samen: met de
Personeelsvertegenwoordiging, de
Medewerkeraad, de Raad van Toezicht.

OVER WAARDERING
“Wat mij verdriet doet, is dat mensen je snel onderschatten. Dat ze denken dat je
minder dingen kunt of zo. Ik weet nu dat ik veel meer kan dan men wel eens denkt.
Ik zou anderen dan ook willen meegeven, dat je altijd sterk moet blijven. Laat elkaar
en accepteer elkaar. Niemand is perfect, dus jij ook niet. Hier bij Ons Bedrijf voel ik
me gehoord en geaccepteerd. Je bent allemaal even waardevol.”

Annahita
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WAT WE DOEN: AFDELINGEN EN DIENSTEN
Zo divers als onze medewerkers zijn, zo gevarieerd zijn ook onze afdelingen en
locaties. Ons Bedrijf heeft een groot aantal verschillende afdelingen en locaties voor
arbeidsmatige dagbesteding waar talenten volop worden benut. Want wij geloven
dat er voor iedereen een passende, uitdagende én gelijkwaardige werkplek is.

TOERISTISCH INFORMATIEPUNT
Vanaf 2018 runt Ons Bedrijf het Toeristisch informatiepunt in hartje centrum
Barneveld. Training van zowel sociale als praktische vaardigheden staat centraal.
Hoe begroet je klanten (ook in het Engels)? Hoe informeer je toeristen over
activiteiten in Barneveld en in de provincie? Wat komt er bij het afrekenen kijken?
Het leren van deze vaardigheden op een bijzondere werkplek biedt kansen om door
te groeien naar regulier werk.

ATELIER
Een explosie aan creativiteit en expressie. In het Atelier zijn medewerkers met
diverse materialen bezig: van textiel, wol en vilt tot schilderen. We kijken vooral naar
het talent en zoeken samen naar nieuwe mogelijkheden. Met grote regelmaat halen
de gemaakte producten een mooie plekje in de winkel.

NATUURCENTRUM
Het Natuurcentrum is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen Ons Bedrijf
en De Meerwaarde waar onderwijs (samenwerking met docenten) en begeleid
werken samenkomen.
Je krijgt hier gerichte training op het gebied van dieren- en plantenverzorging. Wat
heeft een dier eigenlijk nodig aan eten en drinken? Hoe houd je de hokken goed
schoon? Hoe snoei je planten? En het terrein netjes houden voor de wijkbezoekers
is ook belangrijk. Kortom, talenten om goed te zorgen voor de natuur worden op
deze locatie nóg verder ontwikkeld.
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OVER NO-NONSENSE
“Elke keer opnieuw maak ik weer mooie houten
dingen. Het verveelt nooit. Nee, het is geen
routine geworden. Een dag zagen, man dat is
echt heerlijk! En tegelijk ben ik ook gewoon
heel nuchter. Je maakt mooie dingen, maar je
moet jezelf niet op een voetstuk plaatsen. Je
doet gewoon lekker je ding en heb het leuk
samen.”

Stefan
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METAAL
Ons Bedrijf beschikt over een eigen metaalwerkplaats met alle moderne
gereedschappen. Er is aandacht voor veiligheid. Hier leren metaalmedewerkers
assembleren, monteren, boren, slijpen, zagen, lassen, het bedienen van machines
en werken met een heftruck. De portfolio is indrukwekkend: van stalen hekken en
lampen tot kachels en complete fietsenhokken voor tal van opdrachtgevers.

PRODUCTIE
Op deze afdeling gaat het om regulier productiewerk met een vlot werktempo.
Onder passende begeleiding vinden de verschillende werkzaamheden plaats.
Medewerkers begeven zich dan ook dichtbij de reguliere arbeidsmarkt, maar
werken in groepsverband met bepaalde vrijheden en voorwaarden. Met als gevolg
een vlot werktempo en veel werkplezier. Bedrijven kunnen hier ook opdrachten
onderbrengen.

MONTAGE
Op deze fijne leer-/werkplek vindt licht productie(montage)werk plaats, zoals
verpakken en ompakken in doosjes. Ook eenvoudig administratief werk, zoals
mailings verzorgen, gebeurt hier.

HOUT
Dit is een plek waar medewerkers, in kleine groepen onder individuele begeleiding,
mooie, houten producten - met een verhaal - maken. Oók in opdracht van externe
bedrijven. Ons Bedrijf biedt een veilige leer-/werkplek voor de opleiding tot
allround bouwmedewerker, houtbewerker of schilder.
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INLOOP DE HUYSKAMER
De sfeervolle, veilige Huyskamer biedt een manier om andere mensen te
ontmoeten, verhalen (of alledaagse dingen) te delen, een spelletje te doen of aan
te haken op een andere activiteit. Deze laagdrempelige inloop is bedoeld voor
iedereen die daar behoefte aan heeft en in het bijzonder voor mensen die een
sociaal netwerk missen. Aanwezige begeleider(s) luisteren niet alleen, maar zetten
iemand (weer) op het spoor richting zinvolle dagbesteding, werk en wonen.

ONZE JOB- EN WOONCOACHING
Van arbeidsmatige dagbesteding tot een volwaardig en erkend arbeidscontract:
Ons Bedrijf biedt job- en wooncoaching en individuele begeleiding met aandacht
voor verschillende leefgebieden (o.a. fysiek welzijn, financiën en huishouding). Er is
veel mogelijk en we kijken bij elke hulpvraag op welke manier wij voor iemand iets
kunnen betekenen. Denk ook aan individuele begeleiding bij sociale, lichamelijke
en/of geestelijke beperkingen in iemands leven.

VERPLEEGHUIS NORSCHOTEN
In dit verpleeghuis is een winkeltje en lunchroom gevestigd. Hoe bereid je een
lekker broodje dat voldoet aan hygiëne-eisen? HACCP (risico-inventarisatie voor
voedingsmiddelen) wordt aangeleerd. Wat is er dagelijks nodig aan voorraad voor
de bewoners? Het gaat om het aanleren van belangrijke winkelvaardigheden in een
realistische omgeving.
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OVER TALENTONTWIKKELING
“Iedereen zei vroeger altijd dat ik niks kon.
Ik kwam bij Ons Bedrijf, haalde mijn MBO-1
diploma en werk nu vier dagen in de week bij
Volvo Classics. Hier ben ik onder de mensen en
ik leer elke dag. Misschien ben ik anders en heb
een lichamelijke beperking, maar mijn geest wil
wel. Geef nooit op.”

Daan
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ONZE VIJF PIJLERS
Wij zijn een ambitieuze en bijzondere organisatie. Onze ambities zijn opgesteld op
basis van onderstaande pijlers:
•
•
•
•
•

Groeiambitie
Zelfstandigheid
Talentontwikkeling
Sociaal ontwikkelbedrijf
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

GROEIAMBITIE
“Ons Bedrijf is deskundig, vasthoudend én werkt vanuit de overtuiging dat iedereen
zoveel als mogelijk zélf bepaalt hoe zijn of haar leven eruitziet. Dat is belangrijk om
individuele kwaliteit van het bestaan te realiseren. Keuzevrijheid en eigen regie zijn
dan ook sleutelwoorden. Omdat deze werkwijze voor ons belangrijk is en zien dat
onze medewerkers hier veel baat bij hebben, willen we dit gedachtegoed breder
gaan verspreiden.” Wilma Gorissen.
Wij zijn ervan doordrongen dat we met onze waarden en unieke wijze van omgang
met elkaar ‘goud in handen hebben’. Dit is zo essentieel voor Ons Bedrijf dat groei
een meer dan logische stap is. Dat betekent groeien in de reguliere samenleving, in
dienstenaanbod en in aantallen medewerkers, vrijwilligers en werknemers. Een mooi
voorbeeld is de recente samenwerking met zorglocatie Ruimzicht. Het doel is om
begin 2022 hier een gerichte leer-/werkplek te starten.
• Elke (toekomstige) medewerker verdient het om onze gelijkwaardig en
ontwikkelgericht wijze van werken te ervaren. Waar jij als medewerker centraal
staat en jouw mening telt.
• Elke vrijwilliger is onmisbaar en goud waard (denk aan vervoer, begeleiding en
zorgen voor verantwoorde lunches).
• Bij onze ontwikkelings- en oplossingsgerichte begeleiding passen gedreven
werknemers die onze missie en visie onderschrijven en die zich gelijkwaardig
voelen aan iedereen binnen onze organisatie.
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OVER BETEKENISVOL
“Ik leer hier, doe werkervaring op en mag
creatieve dingen maken. Ik ben erg dankbaar
dat ik dat mag doen. Ons Bedrijf en mijn
collega’s betekenen erg veel voor me. Ik kwam
hier tijdens mijn helingsproces en het was
privé best lastig allemaal. De mensen zijn hier
zo vriendelijk. Ik voel me hier veilig en 100%
geaccepteerd.”

Francis
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ZELFSTANDIGHEID
Een speciaal kenmerk van Ons Bedrijf is de breedte van de organisatie. We richten
ons niet op een specifieke diagnose of beperking. Wij geloven dat ieder mens die
hulp nodig heeft bij het vinden (en hebben) van een waardevolle daginvulling een
goede plek vindt bij/via Ons Bedrijf. Er is altijd een passend antwoord op de vraag
van medewerkers. Van een aanbod aan diensten en interessante werkzaamheden
tot die stoere werkplaats en verschillende locaties, waar participatie en inclusiviteit
voorop staan.
We zijn breed georiënteerd. En dus nemen wij óók de woonsituatie mee en bieden
- waar nodig - individuele begeleiding. We kijken zorgvuldig naar alles wat van
invloed is op iemands welbevinden.

We hanteren bij onze begeleiding de acht
levensdomeinen van Schalock:
•
•
•
•

Emotioneel welbevinden
Materieel welbevinden
Lichamelijk welbevinden
Sociale integratie

•
•
•
•

Persoonlijke relaties
Persoonlijke ontwikkeling
Zelfbeschikking
Rechten

Zorgkantoor en gemeenten waarmee wij samenwerken, zien duidelijk die
toegevoegde waarde van kleinere organisaties, die wendbaar zijn en daarmee
vooruitstrevend inspelen op de vraag van de cliënt. Innovatief, altijd oog voor
kansen in de markt en financieel vandaag en in de toekomst gezond. Ons Bedrijf
is een zelfstandige organisatie. Dit betekent geheel onafhankelijk opereren,
zelfstandige en waardevolle keuzes maken voor onze medewerkers en onze
organisatie en tot slot die hele bijzondere speler in de samenleving blijven.
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OVER PERSOONLIJK
“Drugs heb ik echt heel lekker gevonden, maar
ik kan er totaal niet tegen. Word er helemaal
paranoia van. Toen kwam een begeleider van
Ons Bedrijf op mijn pad. Hij toonde oprecht
interesse in me en we gingen op ’n fijne,
vriendschappelijke manier met elkaar om. Ja, ik
ben hier van waarde en écht functioneel.”

Robert-Jan
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TALENTONWIKKELING
Talentontwikkeling en inclusie zijn dé grote thema’s op het gebied van
dagbesteding. Dit past naadloos bij onze visie en missie. We vinden het belangrijk
dat mensen met een (arbeids)beperking zich kunnen ontwikkelen naar vermogen en
dat iedereen zoveel als mogelijk participeert in de samenleving.
We zien en ontwikkelen het potentieel van medewerkers, vrijwilligers en
werknemers. Elke dag opnieuw. We willen datgene aanbieden waaraan individuele
behoefte is. Meer werkplekken in de reguliere samenleving en tegelijkertijd
onderzoeken op welke andere terreinen Ons Bedrijf van meerwaarde kan zijn.
Niet voor iedereen is vijf dagen arbeidsmatige dagbesteding passend en haalbaar.
Het is dan ook van belang andere (recreatieve) activiteiten aan te bieden. Op dit
moment is een kook-, muziekgroep en een dagdeel ontspanning op de Nieuwstraat
opgestart. Meer onderzoek naar behoefte en verdere ontwikkeling staan op de
agenda.

SPECIALE AANDACHT VOOR WLZ-GROEP
Daarnaast weten we dat jongere medewerkers met een WLZ-indicatie
vaak meer willen dan slechts arbeidsmatige dagbesteding. Ons Bedrijf gaat
onderzoeken welke andere activiteiten we hen kunnen aanreiken. Denk aan
een mogelijke samenwerking met andere zorgorganisaties of maatschappelijke
organisaties in de samenleving.
Voor deze doelgroep is het vaak ingewikkeld - en minder vanzelfsprekend - om
vorm te geven aan vrijetijdsbesteding. Barneveld biedt de G-sport en de Klup.
Echter, dit zijn vaak activiteiten speciaal voor mensen met een beperking. Ons
Bedrijf ziet dit anders. Laten we aansluiting - in de gewone samenleving - bij
reguliere activiteiten (bioscoop- of theaterbezoek) of reguliere sportverenigingen
zoeken. Deelname aan toegankelijke, georganiseerde activiteiten - zoals door
jongerenwerkers van Be Active - is hard gewenst. Voor iedereen.
De Rijkssubsidies voor onder meer innovatie zijn hiervoor aan te spreken. Het is
echter nodig om ook een andere financieringsbron te vinden.
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OVER PLEZIER
“Ik ben al zó vooruitgegaan dat ik nu al heel
gelukkig ben. Ik moet veel lachen, gieren,
brullen. Ik geniet vol van elke dag en ben
helemaal mezelf. Mijn boodschap is dat je altijd
naar jezelf moet luisteren. Neem de tijd voor
dingen, doe niet alles zo gehaast. Ik moest ook
opnieuw leren omgaan met dingen. Nu is mijn
leven een fijn kabbelend beekje.”

Richard
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SOCIAAL ONTWIKKELBEDRIJF
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een plan voor een landelijk netwerk van sociale
ontwikkelbedrijven. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen recht op begeleiding naar (en
tijdens werk via) deze sociale ontwikkelbedrijven. Ons Bedrijf wil en kan zo’n ontwikkelbedrijf zijn
voor de inwoners van de gemeente Barneveld en die uit de brede regio (Foodvalley). Door meer
werkplekken te creëren op een innovatieve en duurzame wijze is deze ontwikkeling mogelijk.
De baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn vanaf de invoering van de
Participatiewet in 2015 helaas achteruitgegaan. Bovengenoemde specifieke ontwikkelbedrijven zijn
dan ook meer dan welkom.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) zijn in 2015
door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda
voor 2030. Wij vinden het van groot belang om hier actief aan bij te dragen door een aantal
doelen te implementeren.
• Duurzame energie: wij hebben ons eigen pand geheel geïsoleerd;
• Zonnepanelen op het dak;
• We gebruiken energiezuinige ledverlichting en laten verlichting en verwarming niet onnodig
		aanstaan;
• Hout voor gebruik in de werkplaats komt uit productiebossen dichtbij Barneveld om 			
		 zodoende vervoersafstanden te beperken;
• Veelgebruikt hout, zoals pallethout, gebruiken onze medewerkers opnieuw om er nieuwe, 		
		 mooie producten te maken. Zo geven we circulariteit vorm;
• We combineren routes van medewerkers om uitstoot te minimaliseren.
Nog meer duurzame ontwikkelingsdoelenstellingen op basis van ISO-9001 gecertificeerde
kwaliteitseisen die wij nastreven.
• Gelijkheid
• Inclusiviteit
• Eerlijk werk
We werken samen zonder onderscheid in gelijkheid. Op onze locaties werken we aan participatie,
inclusie én zichtbaarheid van onze medewerkers en we werken met elkaar aan waardevolle
producten.
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MARKETING & PR
Een professionele aanpak van marketing & PR is nodig om zowel nieuwe
medewerkers en stagiaires te werven als onze producten en uitgebreide
dienstenaanbod (zoals job- en wooncoaching) in de markt te zetten. Met de
juiste inzet van marketing halen wij ook voldoende werkzaamheden voor de
arbeidsmatige dagbesteding, de afdeling productie en de werkplaats binnen om
continuïteit te garanderen.
Onze USP’s - dit zijn de afdelingen zelf, onze bijzondere sfeer & cultuur en termen
als ‘gelijkwaardigheid’ en ‘inclusiviteit’ - gaan we meer uitdragen naar buiten toe.
We zijn trots op onze organisatie en laten dit zien aan anderen.
Ons Bedrijf zet hiervoor diverse communicatie-uitingen in en gebruikt hierbij
verschillende interne en externe kanalen. Ons Bedrijf is zich hierbij bewust van de
kracht en het bereik van sociale media.

COMMUNICATIE-MIDDELEN
•
•
•
•
•

Grafisch vormgegeven filmpje
Korte bedrijfsfilms (met persoonlijke testimonials van onze medewerkers)
Free publicity in de regionale en lokale media
Actuele website met informatieve content
Nieuwe folder (voor verwijzers en medewerkers)

Tot slot, we zijn aanwezig daar waar onze doelgroep is. Denk aan scholenmarkten,
stagemarkten, open dagen en open huizen. Ook blijven we aandacht houden voor
warme contacten met gemeenten, UWV, MEE en collega-zorgorganisaties.
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COLOFON
STRATEGISCHE KOERS 2022 - 2025
Samenstelling:

Wilma Gorissen

Vormgeving en druk:

Veldhuizen Grafisch Effect

Eindredactie:

LINDA communicatie

Beeld:

Eigen fotografie en beelden uit boek ‘Ons Bedrijf vertelt’

BRONNEN:
• VGN. (2021, 15 maart). Ontwikkelingen in dagbesteding: kansen en knelpunten
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