
De Kracht van Verbinding werkt graag met organisaties 
die er net als wij van overtuigd zijn dat verbinding 

bepalend is voor de kwaliteit van werk en leven.  

Wij noemen verbinding het “besturingssysteem” van je organisatie. 
Wij geven het een update. 

En dat doen we net even anders dan de meeste anderen. 
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Dit is onze garantie:

Alle online cursussen, coaching en trainingen van de Kracht van 
Verbinding richten zich op het versterken van het fundament van jullie 

team, afdeling en organisatie. Dat fundament noemen wij het 
“besturingssysteem”.

Dat versterken we door te  werken aan de verbinding met jezelf en 
met anderen en door dat te doen op de juiste niveaus zodat de 

gewenste versterking blijvend is. 



De Kracht 
van 
Verbinding



Wat wil je bereiken?

Wel resultaat, maar geen voldoening is hooguit tijdelijk een optie 
Wel voldoening, maar geen resultaat is geen optie

Wel resultaat en voldoening is geen optie, dat is het doel

Maar hoe bereik je dit?



Energie stroomt wanneer mensen in vrijheid verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf, 
voor de samenwerking (elkaar) en voor het resultaat. Alle drie zijn evenredig belangrijk. 

Veel mensen ervaren hierin een dilemma. Ze denken dat ze of moeten kiezen voor zichzelf, of zich moeten conformeren 
om goed te kunnen samenwerken of het resultaat voorop moeten stellen ten koste van zichzelf en ten koste van de 
goede sfeer en samenwerking. 

Onze ervaring is dat verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor de samenwerking en voor het 
resultaat elkaar juist kunnen versterken. 

Alles wat wij doen, al onze coaching, al onze trainingen en al onze onlinecursussen, artikelen, video's en boeken, zijn 
gericht op het versterken van het vermogen van mensen om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. 

Hoe doen we dat?
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‘Mijn initialen herinneren me er constant aan dat het niet gaat om of-of maar om en-en’ – Norbert Netten, 
Kracht van Verbinding organisatie



Jullie team, jullie afdeling en jullie organisatie is jullie domein. Jij bent met elkaar verantwoordelijk 
voor wat er gebeurt. Jullie bepalen samen of je er een succes van maakt of dat je het aan alle kanten 
laat kraken. Niemand kan die verantwoordelijkheid van jullie overnemen. 

Toch is dat precies wat er vaak gebeurt wanneer in-company coaching en training gegeven wordt. De opdrachtgever 
zoekt steun, maar schuift te snel de eigen verantwoordelijkheid af op de coach en trainer. Daardoor ontstaat verwarring 
over verantwoordelijkheid. De oorzaak is dat wanneer je als coach of trainer eenmaal door de voordeur van een 
organisatie bent gestapt, het bijna onmogelijk is om niet met elkaar in deze valkuil te stappen. Om dat te voorkomen 
hanteren we een belangrijk principe:

TOT-AAN-DE-VOORDEUR-EN-GEEN-STAP-VERDER!   
Je leest het goed, we komen jullie organisatie niet in! Op het moment dat we dat namelijk wel doen zijn we onderdeel 
van het proces dat in de organisatie thuishoort. Sommige mensen zijn blij dat we komen, anderen zijn dat niet. Wij 
komen automatisch terecht in een dynamiek die in het team en in de organisatie thuishoort. Die willen wij daar laten. 

Wat doen we dan wel?  
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Verbinding maakt weerstand vloeibaar – Norbert Netten, Kracht van Verbinding organisatie



We coachen “procesbegeleiders”

We werken met een kleine groep medewerkers van de organisatie. Dat zijn mensen met 
affiniteit met ontwikkeling van mens en organisatie. We noemen ze “procesbegeleiders”. Samen 

met ons maken ze programma’s en begeleiden ze individuele medewerkers en groepen. Zij 
kennen immers het beste jullie cultuur. Wij ondersteunen de procesbegeleiders met coaching, 

training, intervisie en supervisie. En waar hun expertise ophoudt, springen we bij.

Om het proces te ondersteunen bieden we daarnaast online programma’s voor alle betrokken 
medewerkers (zelfstudie en hybride) en kunnen individuele medewerkers deelnemen aan 

trainingen met open inschrijving of door ons gecoacht worden.

In alle onze programma’s richten we ons op het bevorderen van eigen 
verantwoordelijkheid. Maar wat betekent dat concreet?   



Onze overtuiging:
Wij ondersteunen de visie dat mensen die goed in hun vel zitten beter in staat zijn om samen te werken 
en daardoor ook meer voor elkaar krijgen. De reden daarvoor is omdat ze dan flexibel zijn.

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van teams1. Effectiviteit uit zich vooral in de kwaliteit van werk en 
in de bereidheid elkaar te ondersteunen. Je merkt het aan de sfeer en energie, vooral tijdens overleg.

Flexibiliteit is het tegenovergestelde van rigiditeit 

Rigiditeit is de vijand van kwaliteit van werk en van voldoening. Rigiditeit betekent dat iemand vasthoudt aan een eigen 
visie of standpunt, ook al is het niet logisch of zinvol om dat te doen. Dat gebeurt in het klein en in het groot. Het geeft 
irritatie en frustratie. We maken in onze coaching en teambuilding regelmatig mee dat mensen niet bereid zijn mee te 
bewegen en opties te onderzoeken, terwijl alle informatie aangeeft dat het goed is om dat wel te doen. Dat tast niet 
alleen de kracht en effectiviteit van samenwerken aan. Het tast ook de sfeer aan. En het kost vaak ook “gewoon” veel tijd 
en geld.  Maar wat doe je eraan? 

1. De uitdaging van organisaties is om de omstandigheden te creëren waarin mensen flexibel kunnen zijn, 
zodat ze rationele, weloverwogen besluiten nemen – Dr. Will Shutz PhD, The Human Element®

© krachtvanverbinding.org



Maak een afspraak

Is je interesse gewekt, maar heb je geen tijd om verder te lezen? 
Ga dan direct naar pagina 23.

Op de volgende pagina’s ontdek je de Kracht van Verbinding methode.  



De Kracht van Verbinding heeft in de afgelopen dertig jaar gewerkt met teams en individuele 
professionals in uiteenlopende organisaties, profit, non-profit en overheid. 
Daardoor hebben we een goed beeld gekregen van wat er nodig is om mensen te ondersteunen hun flexibiliteit te vergroten, zodat ze effectief en 
met meer voldoening kunnen samenwerken. Los van ‘harde’ zaken als geschikte ruimte, middelen en rechtvaardige beloning, zijn dat:

Eigenwaarde en zelfkennis – eigenwaarde is nodig om goed in je vel te zitten. een realistisch zelfbeeld is nodig om je eigen gedrag te 
begrijpen en het bij te stellen als het niet effectief is in overleg en samenwerking. Eigenwaarde en zelfbeeld kun je ontwikkelen. 
Geloofwaardigheid – betekent verantwoordelijkheid nemen voor wat je kunt en weten waar je grenzen liggen. Dat uit zich onder andere 
in het accepteren van feedback om van te kunnen leren. Je bent geloofwaardig wanneer je in je kracht staat. Dat kun je ontwikkelen. 
Elkaar begrijpen en bereiken – het vermogen om goed samen te werken met mensen die qua denken en doen vaak anders zijn is voor 
veel mensen een uitdaging. Wanneer je elkaar moeilijk bereikt wordt het lastiger om dingen voor elkaar te krijgen en respect te houden. 
Het gaat hierbij ook om het effect kennen van je gedrag op anderen. Elkaar begrijpen en bereiken kan worden aangeleerd. 
Rekening houden met belangen – de vaardigheid om effectief rekening te houden met belangen voorkomt onnodige weerstand die 
vooruitgang blokkeert. Dat geldt ook voor de vaardigheid om naar oplossingen te zoeken wanneer door jouw voorstellen anderen in de 
problemen komen. De houding en de technieken die nodig zijn om weerstand om te buigen in bereidheid kunnen worden aangeleerd.

Als dit kan worden ontwikkeld en aangeleerd, dan is de vraag:
HOE DOE JE DAT?

Wat maakt mensen flexibel?
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Het antwoord: door het versterken van de vier essentiële verbindingen van samenwerken 

Kracht van Verbinding bouwt een cultuur van vertrouwen, voldoening en openheid, als fundament voor 
effectieve samenwerking.  
“Cultuur eet strategie als ontbijt” - Peter Drucker

De verbinding met jezelf, met wie je bent
Wanneer je goed in je vel zit, ontspannen bent en niets voor 
jezelf en anderen te verbergen hebt, dan is het plezierig om 
met je samen te werken. Jouw energie en uitstraling maken 
het makkelijk voor anderen om met je om te gaan, om met 

je te overleggen en weloverwogen besluiten te nemen. 
Ontspanning en transparantie zijn het resultaat van eigenwaarde

De verbinding met anderen, met wie zij zijn
Wanneer je leert hoe je anderen met wie dat niet 

vanzelfsprekend is beter begrijpt en bereikt, nemen respect 
en voldoening met sprongen toe. Er is dan meer bereidheid 

tot meedenken wanneer standpunten ver uiteen liggen. 
Voldoening in samenwerking is het resultaat. 

Elkaar begrijpen en bereiken zijn “harde” voorwaarden voor 
voldoening, betrokkenheid en effectiviteit

De verbinding met wat je doet.
Wat je doet is belangrijk voor je. Het komt voort uit waarden. Als je 
vrij bent om je kracht in te zetten, zonder jezelf in te houden of te 

overschreeuwen, voeg je veel competentie toe aan je team en 
organisatie. Je betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn dan 

groot. Je inzet is een uitnodiging voor anderen om ook in hun kracht 
te gaan staan. 

Geloofwaardigheid is het resultaat van een persoonlijk proces van in je kracht 
staan en de innerlijke blokkades die dat verhinderen op te ruimen. 

De verbinding van wat je doet met anderen
Wanneer anderen ervaren dat je werkelijk serieus 

rekening wilt houden met hun belangen, dan neemt hun 
bereidheid om naar je te luisteren en hun acceptatie van 
de inhoud toe. Het vergroot hun respect en openheid om 

lastige, kwetsbare thema’s op tafel te leggen die het 
vinden van een oplossing makkelijker maakt. 

Openheid, respect en veiligheid zijn het gevolg van hoe je omgaat 
met de belangen van anderen.
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Model Kracht
van 
Verbinding in 
samenwerken



Hoe zit het bij jullie?

Bekijk het model van de Kracht van Verbinding.  
Welke verbindingen bij individuele medewerkers, bij de 

verschillende teams en in de hele organisatie zijn sterk en 
welke verbindingen zijn zwak?

Op de volgende pagina staan data die je kunnen helpen  de sterke 
en zwakte van verbindingen te bepalen.



Betrokkenheid van 
medewerkers realiseert 21% 
toename in winstgevendheid

Gallup

76% van medewerkers die zich niet 
gewaardeerd voelen zoekt een andere 

baan
Lifeworks

79% van de medewerkers hebben in de 
afgelopen 12 maanden stress ervaren

Capita

Cultuur en motivatie

54% voelde zich niet comfortabel om hun 
mentale problemen te bespreken met hun 

manager. Slechts 51% sprak erover met 
een HR medewerker

Forbes

30% waren bang dat openheid over hun 
mentale toestand zou kunnen leiden tot 

ontslag of hun promotie zou beïnvloeden 
Forbes

Medewerkers die zich gezien en gehoord 
voelen scoren 4.6 x beter dan anderen

Forbes

De kosten van het gebrek aan betrokkenheid 
van medewerkers loopt in de miljarden

Perkbox

Organisaties met beleid op motivatie voor 
medewerkers realiseren 27% meer winst 

Achievers Engagement Blog

70% van de medewerkers is niet betrokken bij 
hun organisatie
Frederique Laloux

87% van de medewerkers verwacht van hun 
werkgever ondersteuning bij het vinden van 

een balans tussen werk en privé
PR News Wire

Gemotiveerde medewerkers 
hebben 20% meer inzet

Gallup

Enkele statistieken over resultaat en voldoening

Betrokkenheid medewerkers Gezondheid en welzijn

Betrokkenheid en motivatie verminderen 
ziekteverzuim met 41%  

Gallup

Slechts 5% toename in de erkenning 
van medewerkers kan de winst met 

25% tot 85% doen toenemen
Finextra

Organisaties met betrokken medewerkers 
presteren 43% beter

Harvard Business Review

Cijfers spreken voor zich, zou je zeggen. Toch hoor je vaak mensen zeggen: ‘Bij ons is het anders’.
MAAR IS DAT WERKELIJK ZO? EN HOE MEET JE DAT?



Maak een afspraak

Is je interesse gewekt, maar heb je geen tijd om verder te lezen? 
Ga dan direct naar pagina 23.

Op de volgende pagina’s ontdek je het “besturingssysteem” van jullie organisatie.  



Zo’n cultuur noemen wij het ”besturingssysteem” van je 
organisatie. 

Vergelijk het met software. Software draait op een besturingssysteem. Samenwerken ook. De
software van samenwerken bestaat o.a. uit de inrichting van systemen, de competentie van 
medewerkers, hun taken en bevoegdheden, de kwaliteit van leiderschap, maar ook beleid over 
toegang tot informatie, huisvesting, apparatuur, communicatie en andere ’structuren’. Als de 
software goed “draait” dan merk je niet dat er een besturingssysteem is. Pas wanneer er sterke 
signalen zijn dat dingen niet lopen zoals zou kunnen en moeten, wordt duidelijk dat in veel 
gevallen het besturingssysteem een update nodig heeft. Toch wordt de oplossing dan vaak in 
de software gezocht. Meestal lost dat het eigenlijke probleem niet op. Hoe weet je dat je 
besturingssysteem een update nodig heeft? Er zijn veel indicatoren, maar de belangrijkste zijn 
dat mensen met elkaar praten in plaats van over elkaar, dat ze elkaar ondersteunen, dat de 
sfeer en effectiviteit van overleg goed is en dat besluiten worden uitgevoerd met de steun van 
de mensen die dat moeten doen. Dan werkt iedereen met voldoening. 

MATIGE KWALITEIT VAN OVERLEG EN VERTRAGING IN HET UITVOEREN VAN 
BESLUITEN ZIJN DE BELANGRIJKSTE INDICATIES  DAT HET “BESTURINGS-
SYSTEEM” EEN UPDATE NODIG HEEFT. 

De bottom-line van samenwerken is het creëren van een cultuur waarin iedereen verantwoordelijkheid 
neemt voor zichzelf, voor elkaar en voor het resultaat. 

De Kracht van Verbinding geeft het besturingssysteem van je team en organisatie een update.
HOE DOEN WE DAT?
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Daarbij richten we ons zowel op de ontwikkeling van personen als op de het versterken van de 
samenwerking tussen mensen. Die twee beïnvloeden elkaar doorlopend. Ze vormen een loop. 

Persoonlijke ontwikkeling (IK) – Het effect van persoonlijke ontwikkeling is het meest zichtbaar in verandering van gedrag, in hoe 
iemand zichzelf “presenteert”. Wij hebben ontdekt dat hoe mensen zichzelf presenteren tijdens overleg (niet de techniek maar juist de 
persoonlijke kant ervan) een uitstekende manier is om ze te leren vanuit verbinding met zichzelf anderen beter te bereiken. Daarom 
ontwikkelden we de methode Presenteren vanuit Verbinding. 

Ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden (WIJ) is het domein van groep-coaching en training. Wij ontdekten dat de beste manier 
om samenwerken te trainen is door de koppeling met overleg en mensen de vaardigheid te leren goede besluiten te nemen wanneer
visies en belangen sterk uiteen lopen. Daarom ontwikkelden we Radicale Zelfsturing en Waarom die je niet gewoon wat ik zeg?!

WE ONDERZOEKEN WELKE VERBINDINGEN STERK EN WELKE ZWAK ZIJN. VERVOLGENS ONDERSTEUNEN WE 
HET VERSTERKEN VAN ZWAKKE VERBINDINGEN. HET HELE BESTURINGSSYSTEEM WORDT STERKER. 

Elke coaching, training of andere leerinterventie, heeft alleen effect als die 
aansluit op het juiste niveau. WELKE NIVEAUS ZIJN DAT?



De effectiviteit van elke actie gericht op persoonlijke ontwikkeling en op het versterken van samenwerking 
wordt bepaald door of die aansluit op het juiste niveau. Wat zijn die niveaus? 

GEDRAG – wat is zichtbaar aan de buitenkant en is dat in die situatie effectief?

o Gedrag kan worden veranderd door inzicht dat iets op een andere manier beter kan en wanneer er geen belemmeringen zijn om 
dat toe te passen.  

CAPCITEITEN – welke technieken, methoden en vaardigheden gebruik je? Hoe heb je het geleerd? 

o De juiste vaardigheden en technieken vergroten iemands competentie. In praktische cursussen kan worden geleerd wat iemand 
nu nog niet kan. Dat werkt als er geen blokkades zijn om het geleerde te willen toepassen. 

OVERTUIGINGEN – waarom doe je het op deze manier en niet anders?
o Overtuigingen zij de optelsom van onder andere levenservaring (zo heeft het altijd gewerkt, dus nu ook), kennis (zo heb ik het 

geleerd), en loyaliteit (zo doen wij dat hier nu eenmaal). Om overtuigingen te veranderen zijn twee dingen nodig; coaching gericht 
op de bron van de huidige overtuiging en de ervaring dat een andere overtuiging tot een beter resultaat leidt. 

IDENTITEIT – wie ben je dat je “het” op deze manier doet en en niet anders? 

o Identiteit is een set van karaktereigenschappen die van nature aanwezig zijn (het Engelse woord “nature”) en eigenschappen die 
iemand zichzelf eigen heeft gemaakt, omdat hij of zij zo wil zijn of zo is geworden (“nurture”). Eigenschappen die zijn aangeleerd 
kunnen vaak ook worden afgeleerd, vooral wanneer ze veel ongemak veroorzaken voor de persoon zelf of voor anderen waarmee 
hij of zij verbonden is, bijvoorbeeld collega’s. Niet ontwikkelde eigenschappen, die van nature aanwezig zijn, kunnen groeien. 

ZINGEVING – waartoe doe je wat je doet (vanuit welke waarden)?
o Compassie en bezieling zijn het resultaat van de verbinding met diepere waarden en van de ruimte om vanuit die waarden te 

werken en leven.  

Hoe passen we bij Kracht van Verbinding deze niveaus toe?



Maak een afspraak

Is je interesse gewekt, maar heb je geen tijd om verder te lezen? 
Ga dan direct naar pagina 23.

Op de volgende pagina’s geven we voorbeelden van hoe wij online cursussen en 
andere middelen inzetten om de gewenste versterking te bereiken.  



Neem de cursus 
“Waarom doe je 

niet gewoon wat ik 
zeg?! Ontdek de 

Kracht van 
Verbinding” 

Op welke niveaus 
werkt deze cursus?

Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?! 
Ontdek de Kracht van Verbinding werkt 
op de volgende niveaus:

IDENTITEIT – je wordt uitgedaagd te 
onderzoeken of je zelfbeeld volledig is 
en je wordt meegenomen naar 
onontwikkelde en ongewenste 
eigenschappen die je effectiviteit in de 
weg zitten. 
OVERTUIGINGEN – je onderzoekt waar 
“jouw manier van doen” vandaan komt 
en je wordt uitgedaagd te testen of 
andere overtuigingen in bepaalde 
situaties beter werken.
CAPACTITEITEN – je leert nieuwe, 
toepasbare technieken en 
vaardigheden die overleg en 
besluitvorming met collega’s een boost 
geven in energie en effectiviteit.

Door het werken op deze 
niveaus verandert je gedrag in 
bepaalde situaties. Je wordt 
flexibeler en effectiever.  
Passie en bezieling zijn impliciet in 
enkele van de lessen van de cursus 
opgenomen, o.a. door het wegnemen 
van blokkades die zingeving in de weg 
kunnen staan. 



Onze 
cursussen zijn 

“hybride” 
inzetbaar 

Er zijn drie mogelijkheden om onze 
online cursus “Waarom doe je niet 
gewoon wat ik zeg?! Ontdek de Kracht 
van Verbinding” in te zetten:

1. ZELFSTUDIE – voor een of meer 
individuele medewerkers die 
willen werken aan persoonlijke 
ontwikkeling omdat ze met 
anderen en van anderen meer 
gedaan willen krijgen. 

2. HYBRIDE – voor individuele 
medewerkers die willen werken 
aan persoonlijke ontwikkeling 
en die tijdens de cursus 
persoonlijke begeleiding willen 
van een senior coach.

3. IN-COMPANY – voor teams, 
afdelingen en kleine 
organisaties die de cursus willen 
gebruiken ter ondersteuning 
van programma's gericht op het 
versterken van hun 
“besturingssysteem”. 



Neem onze 
cursus De 

Speechwell 
methode

Ook deze cursus is hybride 
inzetbaar

Neem de online cursus De Speechwell 
methode. Die richt zich op hoe effectief 
iemand is in het inbrengen van een idee, 
voorstel of oplossing tijdens overleg. 
Hoe versterkt deze cursus de vier verbindingen, 
met jezelf en met anderen?

Verbinding met jezelf – je leert praktische 
technieken om ontspannen, transparant en 
authentiek te presenteren. Het effect is dat 
anderen ervaren dat je betrouwbaar bent. Er 
is niets dat afleidt van de inhoud.  

Verbinding met anderen – je krijgt technieken 
aangereikt om bij elk idee en elk voorstel dat 
je inbrengt te zorgen dat anderen in staat en 
bereid zijn met je mee te denken en, als er 
geen grote externe blokkades zijn, met je in 
te stemmen.

Verbinding inhoud met anderen – je leert de 
technieken waarmee je bereidheid creëert als 
er weerstand is omdat je idee, voorstel of 
oplossing tegen belangen ingaat van de 
mensen van wie je instemming nodig hebt. 

Verbinding met de inhoud – je leert concrete 
technieken om de waarde van wat je inbrengt 
goed over te brengen en om dat boeiend 
en/of beeldend te doen, afhankelijk van met 
wie je in gesprek bent en wat in die situatie 
past.  

Door het versterken van de vier 
verbindingen neemt je effectiviteit in 
het meekrijgen van anderen toe, maar 
ook het respect en vertrouwen dat ze 
in je hebben. 



Dit is onze garantie:

Alle online cursussen, coaching en trainingen van de Kracht 
van Verbinding richten zich op het versterken van het 

besturingssysteem van je team, afdeling of organisatie. 

Dat bereiken we door te  werken aan de verbinding met jezelf 
en met anderen en door dat te doen op de juiste niveaus 

zodat de gewenste versterking blijvend is. 



Dit zetten we in:

0-meting Kracht van Verbinding
Coaching procesbegeleiders

Individuele coaching medewerkers
Training, Intervisie, Supervisie

Online cursussen
Maatwerk (animatie) video

E-boeken
Resultaatmeting Kracht van Verbinding

En verder:
Blogs/boeken
Masterclasses

Lezingen 



‘Er zijn vele theorieën en methodieken die helpen inzicht te geven in het hoe en waarom van gedrag. Waarin Norbert 
Netten zich onderscheidt van veel coaches en trainers die ik in de afgelopen decennia ben tegengekomen, is zijn 
brede kennis van veel van deze theorieën en methodieken. Hij denkt niet vanuit een model maar put uit zijn brede 
kennis en ervaring om datgene aan te bieden wat van toepassing is op de specifieke situatie. Door zijn eigen 
intensieve en complexe leven is hij geen buitenstaander in het proces. Hij heeft veel van de emoties die naar boven 
kunnen komen zelf ervaren. Dit maakt hem tot een open en toegankelijke coach die op een integere manier 
persoonlijk betrokken is bij je zoektocht naar meer verbinding met jezelf en met anderen. Werken met Norbert 
Netten leidt onherroepelijk tot nieuwe en bruikbare inzichten voor het verhogen van de kwaliteit van samenwerken 
en samenleven.’ 

John Berghmans, ex-CEO, NTS Group



Zoek je een holistische, integrale, goed onderbouwde aanpak voor het versterken van het 
“besturingssysteem” van je team, afdeling of organisatie? 

ZOEK NIET VERDER. Neem contact op met:

Norbert Netten
Programma-manager, coach, trainer & presentator

norbert@krachtvanverbinding.org

Algemeen: +31(0)851308585

Mobiel: +31(0)624106416 

ZONDER GOED WERKEND BESTURINGSYSTEEM DRAAIT NIETS GOED, OOK MENSEN NIET –
Norbert Netten, Kracht van Verbinding
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Alle informatie en programma’s:

krachtvanverbinding.org

https://krachtvanverbinding.org/

