
 

 

 

 

THEMIS TOOLBOX 
Voorbeelden uit de Themis Toolbox: werkvormen voor participatief werken in groepen 
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Participatief 

groepswerk 
Vijftien vrouwen staan in een zaal te wijzen en te roepen. In het 

midden van de kring ligt een vel papier met een tekening erop. 

Steeds verlaat iemand de kring en gaat op een plek in het midden 

staan. Er wordt gepraat, geklapt, gelachen. 

Een dergelijk tafereel is in participatief groepswerk niet ongewoon. 

Je moet er bij zijn om te begrijpen wat er gebeurt. En wat het doet. 

Bij participatief groepswerk staat de kennis van de groep centraal. De 

begeleider zorgt ervoor dat datgene wat de groep denkt, weet en 

ervaart - eventueel rond een specifiek onderwerp - benoemd wordt. 

Dat hoeft niet altijd in een gesprek. Juist andere vormen van 

expressie zoals dans, toneel, tekenen en verhalen vertellen zijn 

hiervoor uiterst geschikt.  

Participatief groepswerk zorgt ervoor dat deelnemers zich gehoord 

en gezien voelen. Soms voor het eerst. Voor volwassenen die geen - 

of slechte - ervaringen hebben met onderwijs is dat extra belangrijk. 

Zij worden serieus genomen, hun beleving en hun leefwereld doen 

ertoe. Dat is de basis voor emancipatie: vanuit deze erkenning 

kunnen mensen zich gaan ontwikkelen, hun eigen leven positief gaan 

beïnvloeden. Ze worden actiever, nemen hun leven ter hand. Veel 

oplossingen voor problemen en vraagstukken van de deelnemers 

kunnen binnen de groep of in het netwerk rond de groepsleden 

gevonden worden. Deelnemers accepteren dit van andere 

deelnemers, in wie zij zich herkennen en die zij vertrouwen. 

Tegelijkertijd zal blijken aan welke informatie, zorg of hulp nog 

behoefte is. Door nieuwe kennis toe te voegen worden de 

deelnemers uitgedaagd tot leren. En dan ook echt oefenen. Kijken 

wat goed gaat, wat er moeilijk aan is. Wat lukt. Na iedere 

bijeenkomst wordt vastgesteld wat het nut ervan was.  

Themis is een methodiek voor groepswerk, die toepasbaar is in 

groepen volwassenen die zich in kwetsbare situaties bevinden, 

waardoor ze hun plek in de samenleving moeilijk kunnen vinden. Ze 

behoren bijvoorbeeld tot een minderheid, spreken de taal niet, 

hebben geen werk of zijn geïsoleerd geraakt. Door dit type 

groepswerk komen zij in contact met anderen, krijgen ze toegang 

tot hulpbronnen en worden ze uitgedaagd hun positie in het leven 

te veranderen. 
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Het agogisch ontwerp 

Voordat je tools gaat toepassen is het belangrijk dat je inzicht hebt in de principes 

van de Themis-methodiek. We laten in de Themis-training zien en ervaren hoe de 

tools samenhangen met het agogisch ontwerp van participatief groepswerk. De 

‘proeve’ die je nu inziet is een kleine selectie uit de Themis Toolbox. Je kunt altijd 

zelf tools zoeken of bedenken en jouw eigen vondsten aan de Toolbox bijdragen. 

Themis is een flexibele methodiek die je helpt om volwassenen te begeleiden en 

het leerproces vorm te geven. Elke bijeenkomst opnieuw. Als facilitator speel je 

steeds in op wat relevant en uitdagend is voor jouw groep. 

Een globaal doel vaststellen 

Waarom komt de groep bij elkaar? Het is bij participatief groepswerk van het grootste belang dat de 

doelen van de deelnemers zelf zijn. Het is geen cursus of les, maar een vorm van leren die de 

deelnemers in staat stelt om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Of het nu gaat om een 

deelthema zoals veiligheid in de wijk, positief opvoeden, gezonde voeding - of om nog globalere 

doelen zoals actief aan de samenleving deelnemen: het onderwerp moet voor de deelnemers 

relevant zijn. Elke bijeenkomst gaat over hèn. 

Een groep vormen 

De samenstelling van de groep kan heterogeen of homogeen zijn. Bij een heterogene groep gaat het 

om diversiteit. Een groep bestaat bijvoorbeeld uit mannen en vrouwen, mensen van verschillende 

culturen of herkomstlanden, deelnemers van verschillende leeftijden. Voordelen van een heterogene 

groep zijn, dat er veel verschillende perspectieven, meningen en ervaringen ingebracht kunnen 

worden. Een homogene groep daarentegen wordt juist gevormd op basis van gelijke kenmerken. 

Voordelen van een homogene groep zijn, dat de deelnemers zich in elkaar herkennen en dat zij zich 

eerder veilig voelen om actief mee te doen. Er is immers geen onderling statusverschil. Zo’n groep is 

geschikt om persoonlijke ervaringen te delen of een leerproces op gelijk niveau te doorlopen.  

Als de groepsleden weinig of negatieve ervaringen hebben met leerprocessen is het verstandig om te 

beginnen met een homogene groep. In een heterogene groep is de kans groot dat niet iedereen aan 

het woord komt. De sociaal werker zal de wat stillere deelnemers expliciet moeten uitnodigen een 

bijdrage te leveren en de werkvormen daarop moeten aanpassen, zodat alle inbreng gegeven en 

gehoord wordt. In een homogene groep kan de sociaal werker aanmoedigen tot het delen van 

intieme verhalen en gevoelige ervaringen. De groepssamenstelling en de doelen van de 

bijeenkomsten bepalen welke tools of werkvormen je wilt en kunt gebruiken. 

Een curriculum, module of les ontwerpen 

De methodiek kent vijf fasen, die steeds opnieuw doorlopen worden. Wel op een heel creatieve 

manier: je kunt ervoor kiezen om in één bijeenkomst één, enkele of alle fasen te doorlopen; vaak 

zullen de fasen verspreid zijn over meerdere bijeenkomsten (serie/module); en ook is het belangrijk 

dat gedurende de hele cursus (bijvoorbeeld gedurende een jaar) dezelfde fasen te herkennen zijn. 
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De vijf fasen van Themis 
Fase 1: Mapping/ in kaart brengen. 

Stel samen vast wat de beginpositie is (met betrekking tot een specifiek thema binnen het 
hoofddoel). Wat weet men al? Waar zit men mee? 

Fase 2: Interne perspectieven. 
Wissel uit welke ervaringen, meningen, vragen en oplossingen de deelnemers kennen. Schakel van 

hieruit de kracht van het eigen netwerk in. 
Fase 3: Externe perspectieven. 

Laat de groep kennismaken met nieuwe informatie, rolmodellen, plekken, situaties. Daag de 
deelnemers uit om erop te reageren. Stel van hieruit groepsdoelen en/of individuele doelen op. 

Fase 4: Oefenen. 
Speel, doe, voer uit wat nodig is om de doelen te bereiken. Doe dat zo concreet en speels mogelijk, 

zodat er naar hartenlust geëxperimenteerd kan worden. Iedereen komt aan de beurt. Spreek 
eventueel opdrachten voor thuis af. Reflecteer vervolgens wat goed ging en wat beter kan. 

Fase 5: Evalueren. 
Stel vast welke doelen zijn bereikt en welke niet. Laat de deelnemers de bijeenkomst of serie 

bijeenkomsten waarderen. Stel vragen en stel vast wat de deelnemers nu weten, kunnen en ervaren. 

 

De vijf fasen van het ontwerp zijn allemaal nodig om verandering te kunnen bewerkstelligen. Zonder 

mapping sluit de bijeenkomst niet aan; zonder interne perspectieven wordt de bijeenkomst 

belerend; zonder externe perspectieven is er geen uitdaging; zonder oefening is er geen duurzame 

opbrengst; zonder evaluatie is onduidelijk of er verandering heeft plaatsgevonden. 

Voor elke fase wordt in deze brochure 1 werkvorm als voorbeeld gegeven. De complete Themis 

Toolbox omvat meer dan 200 werkvormen en is online beschikbaar als je de Themis-training volgt. 

De ervaring leert dat je als facilitator allerlei onverwachte situaties tegenkomt - en begeleiders die 

niet geschoold zijn in het participatief faciliteren grijpen dan heel gemakkelijk terug op schoolse en 

klassikale vormen van begeleiden, zoals trainen, coachen of instrueren. Dat zijn geen foute vormen 

van begeleiden of leren, maar participatief werken vergt iets 

fundamenteel anders. In het gratis Themis Handboek (zie site) en 

in het boek Verandering begeleiden (Noordhoff, 2018) hebben we 

uitgebreid beschreven wat het betekent om facilitator te zijn.  

  

mapping intern extern oefenen evalueren verandering
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Tool voor Fase 1 
Dagelijks leven 

 

60 minuten (ontwerpfase: mapping) 

indien nodig langzaam opbouwen en herhalen 

 

afbeeldingen van een boom met drie soorten takken 

afbeeldingen (prenten) van allerlei alledaagse situaties 

de prenten kunnen op een whiteboard geplakt worden  

als zij voorzien zijn van een magnetische strip 

 

een pdf van de boom en meer dan 100 prenten zijn beschikbaar  

in de Themis Toolbox Jaarprogramma Module 1: Kennismaken 

 

de deelnemers onderzoeken wat hen bezighoudt 

het onderzoek leidt tot het bepalen van relevante thema’s 

  

Werkwijze 

De deelnemers vertellen elkaar wat zij elke dag en elke week allemaal doen. De prenten liggen op 

tafel en zo kan de groep een ordening maken van situaties die wel en niet in hun dagelijks leven 

voorkomen. Er zitten bijvoorbeeld prenten bij over het openbaar vervoer, boodschappen doen, rijles, 

kinderen etc. Er kunnen op lege kaarten tekeningen of trefwoorden toegevoegd worden. 

↗ De prenten van situaties die voorkomen worden geselecteerd voor de volgende ronde. Iedereen 

kiest een prent en vertelt daar een eigen ervaring bij. Gaat het heel goed? Dan wordt deze prent 

bij een tak met vruchten geplaatst. Gaat het z’n gangetje? Dan plaatst de deelnemer deze prent 

bij een groene tak. Is er een probleem of kwestie? De prent komt bij de kale tak. 

↗ Een andere mogelijkheid is om iedereen drie prenten - één bij elke tak - te kiezen en erover te 

vertellen. 

↗ De facilitator moedigt aan tot onderling vragen stellen: Hoe vind je dat? Wat bedoel je precies? 

Zou je sommige dingen vaker willen doen? Of juist minder vaak? Hoe zou het zijn als je dingen 

kon veranderen (meer of minder)? 

↗ De facilitator ordent en categoriseert de prenten en benoemt in onderling overleg thema’s. 

Uitbreiding/vervolg 

De facilitator daagt de groep uit om een gezamenlijk thema te kiezen om als eerste verder op in te 

gaan. Wat is voor de meeste deelnemers het meest relevant en/of urgent? Wat komt daarna? Op 

deze manier bepaalt de groep wat de eerstkomende bijeenkomsten centraal komt te staan. De 

facilitator bewaakt de rode draad, stelt bijtijds aan de orde of de andere thema’s nog steeds relevant 

zijn en in het programma opgenomen worden en of ze groepsgewijs of individueel van belang zijn. 

Tip voor de facilitator: wees alert op individuele problemen en overleg over passende steun of hulp.   
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Tool voor Fase 2 
Dagritme 

 

60 minuten (ontwerpfase: interne perspectieven) 

 

minimaal 25 kaartjes met afbeeldingen van alledaagse handelingen 

minimaal 10 lege kaartjes 

pennen/stiften 

1 set per individu of per tweetal 

 

een pdf van kaartjes is beschikbaar in de Themis Toolbox 

Jaarprogramma Module 5: Opvoeden 

 

de deelnemers onderzoeken de regelmaat in hun (gezins-)leven 

het onderzoek leidt tot nieuwe inzichten 

 

Werkwijze 

De deelnemers helpen elkaar in tweetallen om een doordeweekse dag in beeld te brengen. Ze 

ordenen daartoe de dagritmekaartjes (wekker, douche, koffie etc.).  Als facilitator kun je 

verschillende opdrachten geven: 

↗ Schuif de kaartjes waar je blij mee bent iets naar je toe. Kijk bij de anderen. Kun je van elkaar 

leren? Wie is wel blij met een bepaalde activiteit, waar jij niet blij mee bent? Deel ervaringen. 

↗ Leg samen (bijv. in tweetallen) de verschillende dagritmekaarten op de meest gewenste 

volgorde. Hoe zou een perfecte dag (evt. met je gezin) eruit zien? Wat doe je al? Wat heb je 

nodig om dit te bereiken? Wat / wie kan je hierbij helpen? 

↗ Als de deelnemers vertellen dat ze niet aan alles toekomen, of vertellen dat ze stress 

ervaren, koppel dan de dagritmekaarten aan de klok. Hoeveel tijd neem je voor iedere taak? 

Dit is belangrijk bijvoorbeeld bij het op tijd zijn voor school of werk. Bespreek waar de 

knelpunten zitten en laat de deelneemsters elkaar tips geven hoe je tijd kunt besparen, zoals: 

uitstellen, voorrang geven aan bepaalde taken, samenwerken, je partner vragen om te 

helpen, de avond van tevoren iets voorbereiden etc. 

↗ Bespreek de voordelen van het structureren van de dag. Welke voordelen kunnen de 

deelnemers noemen? Geef eventueel wat achtergrondinformatie (> Themis jaarprogramma). 

↗ Voor opvoeders: bespreek wat de deelnemers/deelneemsters zelf doen en wat hun kinderen 

moeten doen. Deel ervaringen. In hoeverre wordt er stress ervaren? Bijvoorbeeld: ben je 

vermoeid, omdat je kind onregelmatig slaapt? Schreeuw je wel eens tegen je kind dat hij 

moet opschieten? Zeurt je kind de hele dag om snoep? Zou je dergelijke situaties beter 

kunnen aanpakken? Zou het kunnen helpen om de dag beter te structureren? Kun je elkaar 

helpen met oplossingen en suggesties? 

Tip voor de facilitator: kies, improviseer en pas aan, al naar gelang de relevantie voor de groep. 

Moedig aan tot het vormen van helpende allianties.  



 
7 

Tool voor Fase 3 
Gelijkwaardigheid 

 

60 minuten (ontwerpfase: externe perspectieven) 

 

 

whiteboard, stift 

 

een uitgebreidere beschrijving van deze werkvorm is beschikbaar in de Themis Toolbox 

Jaarprogramma Module 5 Opvoeden 

 

de deelnemers onderzoeken de waarde ‘gelijkwaardigheid’ aan de hand van 

rolpatronen 

de oefening leidt tot inzicht/bewustwording en begrip over de Nederlandse 

samenleving 

Werkwijze 

↗ Ronde 1: mapping. De facilitator vraagt de deelnemers om te benoemen welke taken zij en hun 

(huwelijks-)partner dagelijks op zich nemen en categoriseert deze op een flapover of whiteboard. 

vrouw man beiden 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Bespreek aan de hand van het schema wat de deelnemers typisch vrouwen- en typisch 

mannenzaken vinden. Richtvragen: 

- Wat zou er gebeuren als man en vrouw zouden ruilen? 

- Voor welke taken zou jij verantwoordelijkheid kunnen nemen? 

- Welke taken zou je wel leuk vinden? 

- Over welke taken zou je wel eens met je partner in discussie willen gaan? 

↗ Ronde 2: informatie. In Nederland streven de meeste ouderparen ernaar om de taken eerlijk te 

verdelen. Het idee daarachter is dat mannen en vrouwen alles even goed kunnen (of kunnen 

leren!). Wel hebben zij persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren. De ene man kan goed en snel 

koken, de andere moet er niet aan denken (misschien beide niet!). De ene vrouw gaat buiten 

voetballen met de kinderen, de andere doet dat liever niet. Doordat het individueel anders is, 

moeten mannen en vrouwen elkaar dus goed kennen, respecteren en goede afspraken maken. 

Ze moeten ook de taken verdelen die ze allebei niet leuk vinden. Kernwoorden zijn dan ook: 

overleg en verantwoordelijkheid.  

↗ Ronde 3: Bespreek wat de deelnemers aantrekkelijk vinden aan deze individuele verdeling van 

taken. En wat vinden zij onaantrekkelijk? Wat komt er allemaal bij kijken? 

Tip voor de facilitator: Laat het bij deze verkenning, geef de deelnemers dus niet het gevoel dat zij 

het niet goed doen of iets moeten veranderen! Vertel zo nodig ook dat deze verandering in 

Nederland al tientallen jaren (ongeveer sinds de jaren zeventig) heeft geduurd en voortduurt.   
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Tool voor Fase 4 
Gezondheid 

 

3 x 30 minuten (ontwerpfase: oefenen) 

 

afbeeldingen van het menselijk lichaam (hoofd)  

pennen, papier, scharen 

 

een pdf van prenten van het menselijk lichaam  

(van buiten, van binnen, details) 

is beschikbaar in de Themis Toolbox Jaarprogramma  

Module 3 Gezondheid 

 

de deelnemers oefenen met de Nederlandse taal 

de oefening leidt tot het kunnen verwoorden van  

fysieke gezondheidsklachten 

Werkwijze 

Aan de hand van een afbeelding van het hoofd en een bijbehorende woordenlijst oefenen de 

deelnemers met de Nederlandse taal. 

↗ Ronde 1: De facilitator leest de woorden voor en wijst de delen van het hoofd aan. Herhaal en 

gebruik zo nodig de moedertaal. De deelnemers herhalen de woorden in hun eigen taal èn in het 

Nederlands. De groep wordt daarna in drietallen verdeeld. Deelnemer A wijst een onderdeel van 

zijn/haar hoofd aan. Deelnemer B zegt in het Nederlands welk onderdeel van het hoofd het is 

(bijv.: “Dat is jouw voorhoofd”) . Vervolgens wijst deelnemer B een ander onderdeel van het 

hoofd aan. Deelnemer C zegt in het Nederlands welk onderdeel van het hoofd dit is. Zo gaat de 

oefening in een rondje door, totdat met alle woorden is geoefend. 

↗ Ronde 2: De facilitator deelt pennen, papier en knipsels van verschillende delen van het hoofd uit 

(maak deze samen). De deelnemers tekenen een grote cirkel (ellips) op hun papier, als symbool 

van het hoofd. Vorm drietallen. Deelnemer A roept in het Nederlands een onderdeel van het 

hoofd. Deelnemers B en C plakken het juiste knipsel op de juiste plaats op hun cirkel. Deelnemer 

B roept vervolgens een ander onderdeel van het hoofd. Deelnemers A en C plakken de 

bijhorende knipsels op de cirkel. Zo gaat de oefening door totdat alle knipsels gebruikt zijn. 

↗ Ronde 3: Spelletje “dribbel.. dribbel..”: vraag de deelnemers om met hun vingers te trommelen 

op de tafel, waarbij zij tegelijkertijd “dribbel ... dribbel ... dribbel ...” zeggen. Op het moment dat 

de facilitator een bepaald onderdeel van het hoofd noemt (in het Nederlands), stoppen zij met 

trommelen en wijzen zij het genoemde onderdeel van het hoofd bij zichzelf aan en zeggen: “Ik 

heb een mond, ik heb een neus”, enz. Het spel gaat door totdat er met de woorden voldoende is 

geoefend. Om het spel wat spannender te maken, wordt het op een hoog (steeds hoger) tempo 

gespeeld. 

Tip voor de facilitator: zorg voor een voor de groep herkenbare afbeelding qua gender, haar- en 

huidskleur of gebruik meerdere afbeeldingen. Neem de tijd om de leerstappen te laten bezinken: 

gebruik meerdere sessies, temporiseer, herhaal waar nodig. 
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Tool voor Fase 5 
Evaluatie 

 

5 á 10 minuten per keer (ontwerpfase: evalueren) 

 

flapover/whiteboard en stiften 

materiaal naar keuze 

 

Elke bijeenkomst eindigt met een korte evaluatievorm 

Voor het Jaarprogramma is een vragenlijst (voor- en nameting) beschikbaar aan de 

hand waarvan veranderingen in o.a. self-efficacy, gezinsfunctioneren, taalbeheersing en 

participatie worden vastgesteld 

 

de deelnemers geven hun mening over de bijeenkomst 

de doeltreffendheid van de bijeenkomsten wordt vastgesteld en waar nodig bijgesteld 

Werkwijze  

Hieronder volgen een aantal korte evaluatievormen om bijeenkomsten mee af te sluiten. Realiseer je 

dat het evalueren in het Nederlands op zichzelf een leerproces kan zijn. Bouw het langzaam op van 

visueel naar verbaal. 

↗ Teken op het bord een smiley  en een grumpy  . Vraag de deelnemers om een kruisje te 

zetten bij de emoticon die het beste weerspiegelt hoe zij de bijeenkomst waarderen. 

↗ Stel vragen. Wat was leuk / wat was niet leuk? Was er iets waar je wel meer van wilt, of juist 

minder? Waarom?  

↗ Bij deelnemers die het moeilijk vinden om kritiek te geven of hun mening te verwoorden: 

stimuleer dit op een positieve manier, door o.a. uit te leggen hoe waardevol en nuttig het geven 

van kritiek over de bijeenkomsten kan zijn voor de ontwikkeling van vervolgbijeenkomsten. De 

deelneemsters worden beloond (geven van complimentjes) voor het feit dat zij hun kritiek 

hebben kunnen en durven uiten (in het Nederlands) “Ik ben ervan onder de indruk dat je die 

zaken kon benoemen!” Maar vraag ook: “Hoe kwam het dat je je tegenzin om iets negatiefs te 

zeggen kon overwinnen?” En: ”Hoe ervoer je deze taak?” Benoem een volgende keer wat je hebt 

veranderd/aangepast naar aanleiding van de feedback. 

↗ Vraag aan de deelneemsters of zij hun huiswerk gedaan hebben, op welke manier zij geoefend 

hebben met de nieuwe woorden en welk effect dit op hen had. Eventuele vragen worden 

beantwoord. Geef complimenten, maar doe niet negatief tegen degenen die niets hebben 

gedaan: omwille van hun gevoel van veiligheid! en vraag vervolgens: 

- Hoe lukte het om thuis tijd te maken voor je huiswerk? 

- Hoe was het om huiswerk te doen? 

- Hoe kon je de nieuwe woorden / vaardigheden gebruiken? 

↗ Kan dit degenen ook helpen die nu niets hebben gedaan?Vraag naar het succes van nieuw 

gedrag/nieuwe vaardigheden. Er is geoefend tijdens de bijeenkomst. Het kan bijvoorbeeld gaan 

om taal, communicatie of activiteiten. Hoe is dat thuis gegaan? Wat leverde dat op? Wat was er 

moeilijk aan? Wat wil je nog een keer oefenen?  
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Colofon 
 

© 2018  

Themis is sinds 2001 ontwikkeld op basis van 
onderzoek, samen met facilitators en plm. 175 
deelnemers.  
 
De methode heeft de volgende kenmerken: 
o Participatief: door middel van o.a. mapping-werkvormen wordt 

de leerbehoefte van de deelnemers in kaart gebracht en als 
uitgangspunt voor het leerproces genomen; dit noemen we 
ook wel dubbel-context-leren; 

o Leefwereld als uitgangspunt: de deelnemers kiezen 
leeronderwerpen die voor hen het meest relevant zijn, zoals 
gezondheid, omgaan met de ander, opvoeding; daardoor 
‘landt’ het leerproces veel sneller; 

o Semi-gestructureerd: er zijn suggesties voor dagprogramma’s 
en werkvormen, maar de cursusleider biedt ruimte aan het 
natuurlijke leerproces van de groep; daardoor krijgen de 
lerenden eigenaarschap over het leerproces; 

o Veilig: de cursisten herkennen zich in elkaar. Daarom worden 
homogene groepen gevormd qua sekse, taal en cultuur; de 
cursus start in de moedertaal en bouwt toe naar de doeltaal; 

o Begeleid door een rolmodel: de begeleider is iemand in wie de 
cursisten zich kunnen herkennen, en met wie zij dezelfde 
(moeder-)taal kunnen spreken; daardoor doen de lerenden 
succeservaringen op en hebben zij een doel; 

o Creatief en leuk: het leervermogen van de deelnemers wordt 
aangewakkerd door het gebruik van tal van speelse 
werkvormen; daardoor is leren leuk en ontwikkelen de 
deelnemers een ‘groei-mindset’, die ze ook overdragen op hun 
kinderen; 

o Uitdagend: de begeleider is een agoog die bewust en 
systematisch veranderingsprocessen aanmoedigt en 
perspectieven toevoegt, zodat reflectie en groei tot stand 
komt. Hierbij worden o.a. gasten uit zorg en welzijn bij de 
groep uitgenodigd en excursies georganiseerd. 
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