
C
O
N
C
E
P
T

Pagina 1 van 11

De vier scenario’s
De hierna beschreven scenario’s zijn zogenaamde doelscenario’s: beschrijvingen van hoe de 
Noordoostpolder eruit zou kunnen zien in de toekomst afhankelijk van een gekozen 
ontwikkelrichting. De scenario’s komen tot stand door de belangrijkste kerndilemma’s tegen 
elkaar af te zetten. Uit de diverse consultatierondes zijn onderstaande kerndilemma’s 
bepaald:

Ontwikkelen/Naar buiten of Beheren/Naar binnen?1.
Als we naar de toekomst kijken is de vraag of we er als gemeente vooral zijn voor onze eigen 
inwoners en ons richten op het zo goed mogelijk beheren van het bestaande of dat de 
gemeente zich meer richt op het aantrekken van bedrijven en inwoners van buiten de polder 
en ontwikkelgericht is. 

Centraal of Decentraal?2.
Dit dilemma gaat over het schaalniveau waarop de gemeente haar taken organiseert. Bij 
decentraal gaan we uit van het lokale niveau en organiseren we de taken zoveel mogelijk 
vanuit de wijken en dorpen naar boven. Bij centraal is het andersom: zoveel mogelijk 
bundelen van taken in de gemeente of zelfs in de regio.

Deze twee kerndilemma’s leveren vier mogelijke toekomstbeelden. Onderstaand eerst 
schematisch weergegeven en op de volgende pagina’s verder uitgewerkt. De scenario’s zijn 
‘uitgesproken’ om de keuze in ontwikkelrichtingen te benadrukken, maar hoeven niet op alle 
vlakken volledig tegengesteld aan elkaar te zijn:
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Scenario A 

Voortvarend Noordoostpolder
In 2030 is Noordoostpolder een gebied, waar het plezierig is om te 
wonen en te werken. De levendigheid bepalen inwoners en 
ondernemers zelf. De gemeente faciliteert hen. Noordoostpolder is 
onderdeel van een regionaal netwerk. Door haar sterke positie in 
agrofood, composiet, tulpen en gevarieerd winkelaanbod trekt 
Noordoostpolder ook bezoekers, inwoners en ondernemers uit de 
regio aan.

Ontwikkelen in de leefomgeving
Emmeloord vormt de spil van wonen, werken in de Noordoostpolder, de dorpen zijn 
prettige woongemeenschappen. Inwoners krijgen overal de ruimte om eigen keuzes te 
maken. Er zijn nieuwe, gewilde woonwijken ontstaan in Emmeloord voor jongere inwoners. 
Experimentele vormen van woningbouw zijn her en der te vinden.

Economische ontwikkeling
Ook ondernemers krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken. De regeldruk wordt beperkt 
en er is veel vrijheid voor economische bedrijvigheid en innovatie. Allerlei nieuwe 
ondernemingen vestigen zich op de bedrijventerreinen rond Emmeloord. Binnen de regio 
zijn we ons bewust van onze sterke punten. De sectoren die hier goed vertegenwoordigd zijn 
(landbouw en maakindustrie) versterken zichzelf en geven Noordoostpolder profiel. De 
landbouwsector krijgt ruimte om producten te bewerken en verwerken. Maar er is ook ruimte 
voor logistieke bedrijven, een buitendijkse haven en de bijbehorende maritieme bedrijvigheid 
en de ontwikkeling en productie van composieten. Hiermee versterken we onze rol en 
positie in de regio. Inwoners maken deel uit van de regionale (arbeids)markt. Ze werken bij 
lokale bedrijven of in de regio. 

Leren
Zolang er scholen voor primair, voortgezet, speciaal en praktijkonderwijs zijn binnen onze 
gemeente, huisvest de gemeente deze adequaat. Omdat de gemeente deze wettelijke 
minimumtaken blijft uitvoeren, is er in Emmeloord en ieder dorp nog een basisschool 
aanwezig. Tenzij schoolbesturen besluiten tot het sluiten van dorpsscholen, dat is geen 
bevoegdheid van de gemeente. 
Vrijkomende schoolgebouwen worden herontwikkeld, bijvoorbeeld als woonruimte. In een 
straal van 10 kilometer (absolute grens) is er openbaar basisonderwijs aanwezig 
(huisvesting) indien daar behoefte aan is. Voor de gymlessen moet soms een stukje worden 
gereden omdat er niet in elk dorp een gymzaal is. 
Vervolgonderwijs wordt in Emmeloord aangeboden. Voor hoger beroepsonderwijs of 
universitair onderwijs gaan onze jongeren naar elders. Maar als het bedrijfsleven initiatief 
neemt voor studiemogelijkheden in Noordoostpolder, bijvoorbeeld op het gebied van 
hoogwaardige technologie, faciliteert de gemeente hen daarin. 
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Maatschappelijke participeren
De focus van de gemeente ligt op re-integratie en zelfredzaamheid. Goede basiszorg is in 
Noordoostpolder aanwezig. Voor specialistische zorg zijn we deels op de regio 
Flevoland aangewezen, waarbij ook Almere een belangrijke centrumfunctie heeft. Hier staat 
tegenover dat het landelijk gebied van Noordoostpolder een mooie omgeving heeft, waar 
ruimte is om bijvoorbeeld zorgboerderijen op een vrijgekomen boerenerf te ontwikkelen.
 

Ontspannen
Noordoostpolder heeft een aantal interessante attracties, zoals Werelderfgoedcentrum 
Schokland, Nagele, Wellerwaard, de Orchideeënhoeve en het Waterloopbos. Samen met 
attracties in de regio (Urk, Blokzijl, De Wieden) trekken zij dagjesmensen. Het zijn de 
marktpartijen die hier een succes van maken, de gemeente faciliteert dit. Daarnaast 
bepalen inwoners en bedrijven zelf wat ze hier in Noordoostpolder doen en waarvoor ze 
omliggende gemeenten nodig hebben of bezoeken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat 
inwoners voor een theaterbezoek naar een stad als Kampen of Meppel gaan, maar dat 
Kampenaren hier komen winkelen, of vice versa. 

Inwoners zijn zelf bezig met het in stand houden, onderhouden, beheren en exploiteren van 
(plus)voorzieningen. In Emmeloord gebeurt dit volop voor sportaccommodaties, theater 
en zwembad. Een aantal verenigingen is opgebloeid, anderen zijn verdwenen. 
Voor andere voorzieningen kunnen we terecht in de nabijgelegen steden. In de dorpen wordt 
vooral gewoond. Het voorzieningenniveau is hier zeer laag. Dorpsbewoners maken gebruik 
van de voorzieningen in Emmeloord en de regio.

Een groene en schone leefomgeving
Voor afvalverwerking is met de regio een marktpartij gevonden. Inwoners van omliggende 
gemeenten komen naar het moderne afvalstation in Emmeloord. 
Het groen in de gemeente wordt op minimaal niveau door de gemeente bijgehouden(<C). 
Bewoners kunnen met behulp van de gemeente het niveau van het groenonderhoud omhoog 
brengen als ze hier zelf het initiatief toe nemen. Hier liggen ook kansen om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt nog meer te laten participeren in de maatschappij.

Een veilige en bereikbare leefomgeving
Inwoners en bedrijven weten ons gebied goed te bereiken en wij kunnen goed naar buiten. 
Daarom zijn de wegen in Noordoostpolder goed onderhouden (B-niveau). De gemeente zorgt 
dat bruggen en hoofdwegen van de gemeente voldoen aan de normen en gereed zijn voor de 
toekomst. Inwoners en bedrijven zorgen voor het vervoer.

Wat typeert onze inwoners ?
Noordoostpolder heeft inwoners met ondernemerschap en lef. Zij werken in 
Noordoostpolder of de regio. Deels mensen met wortels in de polder, maar ook steeds meer 
mensen van buiten. Ze nemen het heft in eigen handen en bepalen door hun eigen inbreng 
en inzet de levendigheid van Noordoostpolder. 

Wat typeert de gemeentelijke organisatie?
In Noordoostpolder kun je het écht maken, maar daar moet inwoners en bedrijven wel zelf 
iets voor doen. De gemeente biedt de ruimte en vrijheid om te ontwikkelen en innoveren. 
Inwoners en bedrijven hebben de gemeentelijke organisatie  hiervoor nauwelijks nodig. 
Mocht dit toch het geval zijn weten ze de gemeente wel te vinden. Digitaal, of op afspraak. 
De gemeente beperkt zich  meestal tot het wettelijk minimum. De gemeente is 
regisserend en stuurt op concrete outcome. Dit past bij een moderne wijze van besturen. 
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De gemeente heeft een duidelijke visie en sterk leiderschap. De gemeente participeert in 
netwerken en besteedt taken uit. Het aantal taken en verantwoordelijkheden is hierdoor 
sterk verminderd. Er wordt veel samengewerkt met omliggende gemeenten en 
marktpartijen. 
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Scenario B

Zelfvoorzienend Noordoostpolder
Ieder dorp in Noordoostpolder is een hechte gemeenschap, met eigen 
kenmerken. Wij geven elkaar de ruimte om eigen keuzes te maken. 
Maar bewoners ondersteunen elkaar ook om er voor te zorgen dat 
iedereen mee kan komen in de samenleving. Welke voorzieningen in 
stand blijven of er nieuw komen, bepalen de inwoners zelf. Via 
marktwerking of als vrijwilligers, met elkaar. Ook Emmeloord heeft 
een dorps karakter.

Ontwikkelen in de leefomgeving
Noordoostpolder is een plezierige gemeente om te wonen en te werken. Hier krijg je de 
ruimte er zelf wat van te maken. Het te doen op je eigen manier. Dit geldt zowel voor 
inwoners als ondernemers. Dat trekt op beperkte schaal nieuwe inwoners: mensen die 
zelfvoorzienend en vernieuwend willen zijn, bijvoorbeeld door bij hun eigen huis energie op te 
wekken en hun eigen groente te verbouwen. De gemeente biedt alle ruimte om 
woonconcepten verder te ontwikkelen als het initiatief hiervoor uit de maatschappij komt.

Economische ontwikkeling
De gemeente faciliteert economische ontwikkelingen die bedacht worden door lokale 
ondernemers. De regeldruk wordt beperkt en er is veel vrijheid voor economische 
bedrijvigheid en innovatie. Subsidies op economische activiteiten worden beperkt omdat 
het initiatief bij de bedrijven zelf ligt. 

Leren in Noordoostpolder
Omdat de gemeente de wettelijke minimumtaken blijft doen, is er in Emmeloord en ieder 
dorp nog een basisschool aanwezig. In een straal van 10 kilometer (absolute grens) is er 
openbaar onderwijs aanwezig (huisvesting) indien daar behoefte aan is. In Emmeloord is er 
ruimte voor voortgezet onderwijs en een MBO-school. Een HBO-opleiding is een 
plusvoorziening, waarvoor de gemeente zich niet nadrukkelijk inzet.

Maatschappelijk participeren
Voor elkaar en met elkaar is het motto! De participatiemaatschappij in optima forma. 
Iedere inwoner doet vrijwilligerswerk en ideeën die in de samenleving ontstaan worden door 
de gemeente gefaciliteerd met bijvoorbeeld een kleine startsubsidie. Er is weinig 
samenwerking op dit vlak in de regio.

Ontspannen
Voorzieningen in Noordoostpolder worden door de inwoners zelf in stand gehouden. Zij 
zorgen voor de realisatie, het beheer en de exploitatie van bijvoorbeeld dorpshuizen en 
sportvoorzieningen. Dit gebeurt zowel in de wijken in Emmeloord als in de dorpen. De 
gemeente faciliteert verenigingen bij de ontwikkeling tot vitale (sport)vereniging en het 
maatschappelijk verantwoord verenigen. Niet elk dorp of wijk heeft hetzelfde 
voorzieningenniveau. Dit hangt af van de inzet vanuit het dorp/de wijk zelf. Ieder dorp 
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ontwikkelt zich daardoor volgens de eigen kernkwaliteiten. Plusvoorzieningen zoals een 
theater of zwembad blijven alleen bestaan als bewoners deze zelf betalen en onderhouden. 
Anders kunnen ze hiervoor terecht in nabijgelegen steden.

Een groene en schone leefomgeving
Het groen in de gemeente wordt op minimaal niveau door de gemeente bijgehouden(<C). 
Bewoners kunnen met behulp van de gemeente het niveau van het groenonderhoud 
omhoog brengen als ze hier zelf het initiatief toe nemen. Hier liggen ook kansen om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog meer te laten participeren in de 
maatschappij. 

Een veilige en bereikbare leefomgeving
De gemeente zorgt voor een veilige en toereikende infrastructuur (C), de bruggen zijn op 
orde. Inwoners zelf zorgen voor een schone en nette buurt. 

Wat typeert onze inwoners?
In Noordoostpolder wonen mensen die iets  voor elkaar over hebben en bereid zijn elkaar te 
helpen. Men is maatschappelijk betrokken, zelfvoorzienend en vernieuwend. We zijn 
een open gemeenschap met een eigen cultuur en erop gericht samen te werken aan een 
betere toekomst voor Noordoostpolder in de wereld.

Wat typeert de gemeentelijke organisatie?
De gemeentelijke organisatie trekt zich grotendeels terug. De gemeente faciliteert het 
proces en laat de uitvoering veelal over aan partners. De gemeente treedt verbindend op.  
Alleen de wettelijke taken blijft zij doen. Daarnaast is zij bezig ontwikkelingen mogelijk te 
maken daar waar de markt dit niet oppakt. Dat betekent dat het ambtenarenapparaat verder 
slinkt. 
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Scenario C

Verzorgd Noordoostpolder
Gemeente Noordoostpolder is in 2030 een plezierige gemeente om te 
wonen. Emmeloord is het centrum van de polder en biedt voldoende 
voorzieningen voor haar eigen inwoners.  De inwoners van 
Noordoostpolder voelen zich betrokken bij het gebied. We kennen 
elkaar en helpen elkaar. Wie in Noordoostpolder woont, blijft er graag 
wonen. 

Ontwikkelen in de leefomgeving
In de dorpen wordt vooral gewoond. Niet ieder dorp heeft zijn eigen voorzieningen. Er zijn 
goede verbindingen tussen de dorpen en Emmeloord waardoor het voor ouderen 
aantrekkelijk blijft om in de dorpen te blijven wonen. Er zijn voldoende voorzieningen voor 
eigen inwoners, hoofdzakelijk in Emmeloord. Soms wordt dit gerealiseerd door zaken zelf 
te regelen, maar ook door het geven van (stimulerings)subsidies voor collectieve 
voorzieningen op het gebied van vermaak, recreatie, sport, ontmoeten en duurzaamheid.

Economische ontwikkeling
Het bestaande bedrijfsleven wordt gefaciliteerd om deze bedrijven te behouden in 
Noordoostpolder en/of uitbreiding mogelijk te maken. De gemeente heeft ook een 
verbindende rol door bedrijven bij elkaar te brengen die iets voor elkaar kunnen betekenen. 
Hierbij ligt de focus vooral op de sterke sectoren, namelijk de maakindustrie en de agrarische 
sector. 

Leren in Noordoostpolder
In Emmeloord en elk dorp is basisonderwijs aanwezig. De gemeente zorgt voor adequate 
huisvesting voor deze scholen. De gemeente zet met de ontwikkeling van kindcentra in op 
bundeling van expertise en dienstverlening rondom kindern van 0 tot 13 jaar. Daarnaast 
voert de gemeente een sterke lobby om hoger onderwijs in Emmeloord te krijgen. Dit is 
vooral gericht op de sectoren die in Noordoostpolder sterk zijn: landbouw, zorg en 
dienstverlening. Jongeren blijven zo langer in het gebied wonen.

Maatschappelijk participeren
Er is sprake van goede zelfredzaamheid, maar de gemeente regelt wel een stevig vangnet 
voor iedereen die zichzelf niet kan redden.
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Ontspannen
Er is een aanzienlijk aanbod van voorzieningen in Emmeloord en een beperkt aanbod in 
de dorpen (wettelijk minimum). De gemeente faciliteert plusvoorzieningen in Emmeloord die 
een functie hebben voor de gehele gemeente en de omliggende regio. Dit zijn bijvoorbeeld 
sporthallen, buitensportvoorzieningen, zwembad, bibliotheek, muziekschool en het CJG. Het 
winkelaanbod biedt alles voor alledag en ook voor een theaterbezoek, sport of recreatie kun 
je hier terecht.

Een groene en schone leefomgeving
De gemeente onderhoudt het openbaar groen op een redelijk niveau (C). Mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt worden ook ingezet voor onderhoudswerk. 

Een veilige en bereikbare leefomgeving
De verbindingen vanuit de dorpen naar Emmeloord zijn goed (B). Daardoor kunnen mensen 
lang in een dorp blijven wonen en de voorzieningen in Emmeloord goed bereiken.

Wat typeert onze inwoners?
In Noordoostpolder wonen inwoners die graag weten waar ze aan toe zijn. Ze wonen met 
veel plezier in de Noordoostpolder, omdat de zaakjes daar goed geregeld zijn. 

Wat typeert de gemeentelijke organisatie?
De gemeentelijke organisatie richt zich op het behoud van voldoende voorzieningen voor 
haar eigen inwoners, vooral in Emmeloord. De gemeente stimuleert met subsidies actief 
economische activiteiten en richt zich daarbij op bestaande bedrijven. Dienstverlening vindt 
op verzoek ook op andere locaties plaats, paspoorten kunnen bijvoorbeeld thuis gebracht 
worden.



C
O
N
C
E
P
T

C
O
N
C
E
P
T

Pagina 9 van 11

Scenario D

Vertrouwd Noordoostpolder
Noordoostpolder is een plezierig gebied om te wonen. Het is hier 
groen, veilig en rustig. Alles wat we dagelijks nodig hebben is 
aanwezig, in de meeste gevallen in het dorp zelf. De gemeente 
versterkt dit met beleid, investeringen en subsidies.

Ontwikkelen in de leefomgeving
Noordoostpolder is in de regio de beste woongemeente voor mensen die rust en ruimte 
zoeken. Onze woonwijken zijn ruim opgezet en groen. De woningen bieden weidse uitzichten 
op het landelijk gebied.

Economische ontwikkeling
Er blijft ruimte voor een innovatieve landbouwsector en recreatieve ondernemers in het 
groen. Werkgelegenheid in de zorg is behouden (met name via zorgboerderijen) en de 
zorgsector is een belangrijke economische pijler voor Noordoostpolder. Nergens in het land 
zijn zoveel combinaties van wonen en zorg te vinden als in Noordoostpolder.
De meeste inwoners werken buiten Noordoostpolder en forenzen in de regio.

Leren
Emmeloord en ieder dorp hebben ten minste één basisschool. In Emmeloord is 
voortgezet onderwijs en MBO aanwezig. Onze jongeren gaan voor hun HBO-opleiding of 
universitaire studie ergens anders heen, maar komen hier graag weer terug om een gezin te 
stichten.

Maatschappelijk participeren
De gemeente maakt zich sterk om inwoners die niet meekomen op te vangen. Goede 
basiszorg is in Noordoostpolder aanwezig. De dorpen hebben hun eigen zorgpunten. Voor 
specialistische zorg zijn we deels op de regio aangewezen.

Ontspannen
Noordoostpolder heeft een aantal interessante attracties, zoals Werelderfgoedcentrum 
Schokland, Nagele, De Orchideeën Hoeve en het Waterloopbos. Samen met attracties in de 
regio (Urk, Blokzijl, De Wieden) trekken zij dagjesmensen. Alles voor alledag is in 
Noordoostpolder te vinden. Emmeloord en ieder dorp hebben (basis) sportvoorzieningen. 
Ieder dorp heeft voorzieningen die het wonen aantrekkelijk maken én zorgen voor sociale 
cohesie. Het voorzieningenniveau is in alle dorpen vergelijkbaar: sportvelden en een 
gymzaal, peuterspeelzaal en verenigingsgebouw, meestal samen in een multifunctionele 
accommodatie. De gemeente zorgt ervoor dat deze goed onderhouden worden. 
Aantrekkelijke winkelcentra, theater en andere culturele activiteiten zijn in de regio te vinden 
en goed bereikbaar voor ons.

Een groene en schone leefomgeving
De woon- en leefomgeving is schoon en netjes (A/B). Het onderhouden van onze openbare 
ruimte krijgt veel aandacht van de gemeente zelf. Met omliggende gemeenten is een 
afspraak gemaakt over gezamenlijke afvalverwerking.
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Een veilige en bereikbare leefomgeving
De wegen in Noordoostpolder zijn goed op orde (B). Inwoners kunnen goed naar buiten om 
te werken of te ontspannen. De gemeente zorgt voor de infrastructuur. Ook zorgt zij voor een 
goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Wat typeert onze inwoners?
De inwoners van Noordoostpolder wonen graag in een hechte dorps- en 
wijkgemeenschap en zijn bereid daar hun steentje aan bij te dragen. Je bent er voor je 
buren en andersom. Als er iets moet gebeuren, dan lossen we dat zelf op, de gemeente kan 
daarbij helpen door een steuntje in de rug te geven. 

Wat typeert de gemeentelijke organisatie?
Inwoners kunnen bij de gemeente terecht wanneer dit hun uitkomt; fysiek, telefonisch of 
digitaal. De gemeente zorgt er als beheergemeente voor dat onze woon- en leefomgeving 
schoon, netjes en veilig is (A/B). De gemeentelijke organisatie werkt samen in de regio om 
haar dienstverlening efficiënt uit te voeren. De gemeente draagt actief bij aan de promotie 
en marketing van ons gebied. De gemeente is één van de grootste werkgevers in 
Noordoostpolder. Al staat lang niet al het personeel hier op de loonlijst. Veel van de 
ambtenaren werken voor meerdere gemeenten in de regio en worden flexibel ingezet.
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De scenario’s in één oogopslag
Scenario A

Voortvarend 
Noordoostpolder

Scenario B

Zelfvoorzienend 
Noordoostpolder

Scenario C

Verzorgd 
Noordoostpolder

Scenario D

Vertrouwd 
Noordoostpolder

Ontwikkelen in 
de leefomgeving

Prettig wonen en 
experimentele 
woonvormen

Duurzaam 
wonen en 
werken

Fijne 
woondorpen, 
voorzieningen in 
Emmeloord

Beste 
woongemeente 
in de regio, ruim 
en groen

Economische 
ontwikkeling

Veel vrijheid 
voor 
economische 
bedrijvigheid en 
innovatie

Vrijheid voor 
economische 
ontwikkeling en 
innovatie

Behouden en 
verbinden 
bestaande 
bedrijven

Acquisitie in 
innovatieve 
landbouwsector 
en recreatieve 
ondernemers

Leren Ieder dorp een 
basisschool, 
vervolgonderwijs 
in Emmeloord

Ieder dorp een 
basisschool

Basis- en 
vervolgonderwijs 
voldoende 
aanwezig en 
lobby voor HBO

Basisscholen in 
dorpen, VO en 
MBO in 
Emmeloord

Maatschappelijk 
participeren

Goede basiszorg, 
verder 
zelfredzaam

Participatiemaat
schappij in 
optimo forma: 
voor elkaar en 
met elkaar

Zelfredzaamheid 
maar stevig 
vangnet

Goede basiszorg, 
zorgpunten en 
vergelijkbare 
voorzieningen in 
dorpen

Ontspannen Interessante 
attracties, 
verzorgd door 
markt

Voorzieningen 
door inwoners 
zelf, verschillen 
per dorp en wijk

Aanzienlijk 
aanbod 
voorzieningen in 
Emmeloord, 
aantrekkelijk 
voor de regio

Interessante 
attracties, trekt 
samen met regio 
dagjesmensen
Voorzieningen in 
alle dorpen, 
onderhouden 
door gemeente

Een groene en 
schone 
leefomgeving

Op minimum 
(C), verder 
bewoners-
initiatief

Op minimum 
(C), verder 
bewoners-
initiatief

Op redelijk 
niveau C+

Goed niveau, A

Een veilige en 
bereikbare 
leefomgeving

Goed bereikbaar 
gebied, wegen B-
niveau

Veilige 
toereikende 
wegen, C

Goede 
verbindingen 
vanuit dorpen 
naar Emmeloord 
(B)

Wegen op orde 
(B), goed OV

Wat typeert 
onze inwoners?

Ondernemer-
schap en lef

maatschappelijk 
betrokken, 
zelfvoorzienend 
en vernieuwend

Nuchter, 
praktisch, 
zelfbewust

Betrokken en 
zorgzaam

Wat typeert de 
gemeentelijke 
organisatie?

Klein, 
samenwerking 
met omgeving

Kleiner, 
faciliterend

Stimulerend en 
dienstverlenend

Efficiënt door 
samenwerking
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