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Eindverslag : Congres Buurtpreventie 2018  
Datum  : 13-10-2018  
Locatie : Gemeentehuis Lansingerland 
Organisatie : Buurttoezicht Lansingerland (BTL) 
 
Thema : De toekomst. 
 
 
Programma : 

10:30 Inloop en registratie 

11:00 Welkom woord door de Burgemeester van Lansingerland:  Pieter van de Stad 

11:05 Introductie door de dagvoorzitter:  Chris van Dam (Tweede Kamerlid) 
 Verwachtingen van de organisatie en toelichting op de enquête resultaten. 

11:15 Visie Burgerparticipatie Nationale Politie – Sybren van der Velden 

11:20 Presentatie 1 - Onderzoeker dr. Vasco Lub presenteert uitkomsten van zijn 

onderzoeken naar buurtpreventie en wijkveiligheid. Hoe ontwikkelt buurtpreventie 

zich in Nederland? Waar komt het vandaan? Heeft het alleen positieve effecten? En 

hoe moeten de overheid en politie omgaan met al die plotseling signalerende en 

meldende burgers? 

11:45 Presentatie 2 - Innovator Arnout de Vries van TNO (technologische en 

maatschappelijke trends) 

12:05 Voorbereiding/toelichting op de discussie groepen 

12:15 Lunch 

13:15  Start discussiegroepen 

13:15 Parallel aan de discussie groepen de volgende 3 presentaties 

- Presentatie 3   Stichting WABP  Jan Niessen 

- Presentatie 4  Buurtpreventie Plus  Vincent Kokke 

- Presentatie 5  Veiligebuurt.nl app  Tim van Belkom 

14:00 Korte centrale samenvatting van de parallelle presentaties door de dagvoorzitter 

14:15 Panel – Presentatie uitkomsten discussie groepen door de dagvoorzitter 

` Panel  bestaande ui t vertegenwoordigers van de discussiegroepen , Arnout de Vries, 
Sybren van der Velde etc.. 
 

14:40 Definiëring conclusies en mogelijke vervolgstappen 

14:55 Afronding   

15:00 Informeel napraten onder het genot van een hapje en drankje.  

16:00 Einde  
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Korte notities van de toespraken van de sprekers 
 
 
BP/BT (buurtpreventie/buurttoezicht) 
 
 
Welkomswoord: 
 
Pieter van de Stad (burgemeester Lansingerland) 

 Burgerparticipatie is onmisbaar geworden. De burgemeester gaat er vanuit dat 
buurttoezicht / buurtpreventie (BP/BT*) een rol vervult in de samenleving. 

 Burgerparticipatie zal overgaan in overheidsparticipatie: de burger zal meer zelf moeten 
doen, waarbij de overheid waar nodig participeert. Initiatieven moeten van onderaf 
komen. 

 Dit congres moet meer inzicht geven in waar BP/BT tegenaan loopt, wat de 
burgemeester kan doen en wat politiek Den Haag kan doen om deze punten te 
verbeteren. 

 
Introductie: 
 
Chris van Dam (dagvoorzitter) interviewt BTL organisator/initiator Karel Neelis over de 
beweegredenen om dit congres te organiseren 

 De historie van BT Lansingerland begint met het aanpakken van vandalisme in de 
Weidebloemwijk, gevolgd door uitrol over Lansingerland t/m het opzetten van WhatsApp 
groepen. 

 De ontwikkeling van BP/BT komt nu niet verder; we krijgen onvoldoende inhoudelijke 
informatie terug van gemeente / politie. 

 De online enquête (vlak voor het congres) over BP/BT heeft diverse antwoorden 
opgeleverd. De motivatie voor het ontstaan van BP/BT zijn voornamelijk inbraken en het 
daarmee ontstane onveiligheidgevoel. In de meeste gemeenten heeft BP/BT geen 
wettelijk rechtsvorm. Er zijn slechts  enkele stichtingen of verenigingen. 

 WhatsApp (groepscommunicatie via de Smart Phone) is een belangrijk communicatie 
middel; wordt veel gebruikt. Circa 50% van de BP/BT ondervraagde initiatieven heeft 
knelpuntjes in hun organisatie en met hun partners. 

 De dagvorzitter: BP/BT initiatieven worden groot en lopen tegen grenzen aan. 

 Karel Neelis: BP/BT kan zich verder ontwikkelen. Zou in bepaalde gevallen 
buurtonderzoek kunnen doen om politie te ontlasten. 

 Welke stappen zijn nodig voor de toekomst? Karel Neelis denkt o.a. aan een landelijk 
faciliterend BP/BT platform om elkaar te versterken. 
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Visie politie op burgerparticipatie: 
 
Sybren van der Velden (Nationale Politie) mailadres : sybren.van.der.velden@politie.nl 
 
Zie bijlage: 01 Congres buurtpreventie 18.10.13.pptx 
 

 Kernpunten in zijn presentatie: samenwerken aan veiligheid, burgerparticipatie. 

 Doel burgerparticipatie is betrokkenheid. BP/BT bevindt zich op de participatieladder op 
de onderste 3 treden: informeren, raadplegen en adviseren. Het streven is om ook actief 
te worden op de bovenste twee treden: coproduceren en meebeslissen. Dit o.a. door in 
toenemende mate opsporing te ondersteunen. Daarnaast vind hij BP/BT belangrijk voor 
preventie, vergroten daadkracht politie en verkrijgen van informatie. 

 De burger is zelf verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving, voor de veiligheid en 
leefbaarheid van de eigen buurt. De overheid ondersteunt. Samenwerking nodig. Is 4e 
trede van de participatieladder. 

 Wederkerigheid is een kritische voorwaarde voor het functioneren van BP/BT. De andere 
partij moet een tegenprestatie leveren. De overheid moet BP/BT informeren. Samen 
resultaat halen levert een duurzame samenwerking op, sociale cohesie, minder 
criminaliteit en boeven achter de tralies. 

 Uit de zaal:  
- Veiligheid BP/BT is niet geborgd als de politie niet beschikbaar is.  
- De politie moet BT informeren. 

 In Zoetermeer loopt BP/BT altijd samen met de wijkagent. 

 Input Eindhoven:  
- Je kunt geen auto opsporen zonder tenminste een deel van het kenteken te weten.  
- De informatie-uitwisseling is onvoldoende. Moet beter. 

 Dagvoorzitter sluit af met het feit dat de capaciteit van de politie beperkt is. Daar moet 
een weg in worden gevonden. Hij noemt informatiedeling als belangrijk thema. 

 
 

 

  

mailto:sybren.van.der.velden@politie.nl
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Presentatie 1  
 
Vasco Lub -  mailadres: v.lub@socialeargumentatie.nl 
 
Zie bijlage : Presentatie Buurtpreventie in NL.pptx 
 

 Onderzoekt ontwikkeling en toekomst BP/BT. 

 In de Gouden Eeuw zorgden leden van de Schutterij als vrijwilliger voor openbare orde 
en veiligheid. Begin 20e eeuw ontstaan opnieuw vormen van BP/BT, welke na een aantal 
jaren weer wegvallen. De huidige vorm van BP/BT ontstaat langzamerhand vanaf eind 
80-er jaren. Recent is de hier en daar gebruikte term burgerwacht (wat minder gewenst 
is). 

 Toenemende criminaliteit is geen reden waarom BP/BT populair geworden is. 
Onveiligheidsgevoel en criminaliteit zijn dalende. Een oorzaak is wel de 
participatiesamenleving. Digitalisering en media invloed dragen ook bij. 

 Het aantal BP/BT groepen is nu vrij stabiel, het aantal WhatsApp groepen groeit snel. 

 2/3 van de gemeenten heeft niets vastgelegd m.b.t. de inzet van BP/BT initiatieven.  

 BP/BT kan meer doen dan alleen signaleren en melden. Over de initiatieven daartoe 
verschillen de opvattingen. 

 De spreker geeft aan dat BP/BT bijdraagt aan de afname van criminaliteit vanwege 
schrikeffect, gelegenheidsbeperking, verzamelen van informatie. 

 Met name in achterstandswijken is BP/BT een intermediair tussen burgers en politie. 

 Gevaar - Vaak wordt gehandeld op basis van beeldvorming i.p.v. feiten. 

 Te veel initiatief bij BP/BT kan een risico zijn. 

 Digitalisering (o.a. WhatsApp) levert mensen meer informatie, wat het 
onveiligheidsgevoel kan vergroten. 

 Terugkoppeling van een melding is niet hetzelfde als informeren dat het probleem is 
opgelost. 

 Conclusies:  
- burgerwacht gedrag ontmoedigen; niet alle vrijheid aan de burgers geven, maar 

kader formuleren. 
- Nieuwe wetgeving nodig? BP/BT meer op de politieke agenda zien te krijgen. 

Landelijke koepelorganisatie oprichten? 

 Vragen: 
- Wie moet koepelorganisatie ondersteunen? CCV? Departement? 
- Welke ingrediënten zijn succesfactoren voor BP/BT?  O.a. samenwerking met politie 

op basis van wederkerigheid. Training BP/BT nodig. Weten wat je moet melden. 

 De dagvoorzitter vult aan: BP/BT niet uit eigen handen geven. 
 
  

mailto:v.lub@socialeargumentatie.nl
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Presentatie 2 

 

Arnout de Vries (TNO) mail adres: Arnout.devries@tno.nl 

Zie bijlage: DIY Burgertoezicht _Arnout de Vries_TNO.pdf 

Ondersteunend filmmateriaal  

Vigilante: https://www.youtube.com/watch?v=fB6Sqhvm8l8  

Sherlock: https://time.tno.nl/nl/artikelen/doe-het-zelf-opsporing-met-de-sherlock-app/ 

 

 Nadenken over toekomst. 

 ASA App dient om elkaar te informeren. Voorbeeld uit de USA - De politie in 2e lijn. De 
basis hiervoor is het ontbreken van wederkerigheid. De ASA App meldt aan een 
particuliere beveiligingsfirma welke meldingen doorzet aan aangeslotenen en aan politie 
(meldkamer). 

 Burgers bemoeien zich overal mee. We zien dit terug in het toenemend aantal WhatsApp 
groepen (lokale 112) en het sterk groeiende aantal leden. 

 We moeten niet alles willen institutioneren. 

 Een risico van nieuwe technologie is kwetsbaarheid vanwege het maken van opnamen. 
Berichten kunnen in een WhatsApp groep verkeerd vallen. De professionele 
gezichtsherkenning via Facebook kan heftige gevolgen hebben. Dit zeker als iemand ten 
onrechte ergens van beschuldigd wordt. Een gedwongen verhuizing wegens (onterechte) 
reacties uit de buurt kan een gevolg zijn. 

 Toekomst: Politie App (Sherlock) voor opsporing en onderzoek. Detectie vermiste spullen 
met drone; overal zijn dadelijk camera’s beschikbaar die situaties kunnen vastleggen, 
zoals in automatische grasmaaiers en moderne auto’s. 

 
  

mailto:Arnout.devries@tno.nl
https://www.youtube.com/watch?v=fB6Sqhvm8l8
https://time.tno.nl/nl/artikelen/doe-het-zelf-opsporing-met-de-sherlock-app/
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Presentatie 3 
 
Jan Niessen en Michel Groenveld (Stichting WABP)  -  www.wabp.nl 
 
Zie bijlage : Presentatie WABP 13-10-2018.pptx 
 

 Er zijn nu 8.500 WABP WhatsApp groepen met in totaal circa 600.000 WA gebruikers. 

 Stichting WABP is bedoeld om contact te onderhouden met de beheerders van de 
WhatsApp groepen. Ondersteunen van deze WA beheerders is een hoofdtaak. Het 
voorziet in contact tussen de groepen. Het doel van de ontwikkelaars is een dekkend 
netwerk. 

 Waak Samen is een additionele APP voor de smart Phone en verzorgt de koppeling 
tussen de WhatsApp en de meldkamer/contact met politie. De Waak Samen is zodoende 
een laag boven WhatsApp, waarmee aan de hand van gerichte onderzoeksvragen een 
voor de meldkamer bruikbaar en zo compleet mogelijk gestructureerd bericht kan worden 
samengesteld. 
 

 
Presentatie 4 
 
Vincent Kokke  Vincent Kokke I Adviseur I 06 527 526 38 I v.kokke@jso.nl  
 
Zie bijlage :  buurtpreventie PLUS.pdf 
 

 De samenleving verandert, mensen zijn meer op zichzelf aangewezen. Vanwege 
ontkerkelijking is er bijvoorbeeld minder ondersteuning vanuit de kerk. Niet iedereen kan 
zelf keuzes maken. Gebruik van een eigen sociaal netwerk is niet altijd mogelijk. Er zijn 
tegenwoordig meer mensen met een beperking in de wijk. Maatwerk ondersteuning is 
nodig. 

 BP/BT kan zich ook met hulpbehoevende mensen gaan bezighouden. Kokke noemt dit 
Buurtpreventie Plus. Dit betekent niet achter de voordeur van mensen te kijken en niet 
een intensieve bemoeienis, maar opmerkzaam zijn. Wanneer een ‘niet pluis’ gevoel 
wordt gesignaleerd bij kwetsbare mensen (eenzaamheid, leefbaarheid e.d.), dient BP/BT 
daar iets mee te doen. Signaleren en melden en bijvoorbeeld stimuleren burenhulp. 
 

 
Presentatie 5 
 
Tim van Belkom (De Veiligebuurt APP)    mailadres:    tim@veiligebuurt.nl; 
 
Zie bijlage : 20180912 Presentatie Politie en Congres.pdf  
 

 Ontwikkelt de Veilige Buurt App. Moet de onderlinge samenwerking vergroten. 

 In tegenstelling tot WhatsApp is geen beheerder nodig die de telefoonnummers van de 
deelnemers verzamelt en invoert. Wanneer iemand zich aanmeldt, komt hij/zij vanzelf in 
de lokale groep terecht. Een deelnemer kan zelf instellen welke informatie aan hem/haar 
gemeld zal worden en welke niet. Bijvoorbeeld wel of niet melden van een weggelopen 
kat. 

 Een optie voor een groepslid is het doorzetten van een melding van de eigen 
alarminstallatie naar een meldcentrale. In de toekomst is voorzien dat ook brandmelders 
van niet redzame ouderen worden doorgezet naar een meldcentrale. Het koppelen van 
andere veiligheid gerelateerde signalen is denkbaar. 

  

http://www.wabp.nl/
https://www.jso.nl/onze-mensen/vincent_kokke/
mailto:v.kokke@jso.nl
mailto:tim@veiligebuurt.nl
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Agenda panel discussies 
 
Thema 1 Samenwerking / afstemming onderling (intern gericht ) 

Buurtpreventie/toezicht acteert vaak in team verband en vertegenwoordigt een groep en het 

is logisch dat daar richtlijnen voor gelden. 

Meldingen vanuit Buurtpreventie WA-groepen zijn vaak individuele acties. Globale richtlijnen 

ontrent gebruik zijn wel vaak bekend. Met name zien we dat WA-groepen niet uitsluitend als 

alarmeringsmiddel, maar als “chat box”  wordt gebruikt waardoor mensen afhaken. 

Zijn er wel eens onderlinge afstemmingen omtrent gedrag/verwachtingen etc.  

 Is er een communicatieplatform / organisatie / afstemming ? 

Te bespreken – Afstemming bij Buurtpreventie/toezicht        

Te bespreken – Afstemming bij WA gebruik / groepen 

 
 
Thema 2 Beoordeling situaties/doorgeven van informatie    

Ongeacht de vorm van  Buurtpreventie zal vaak politie worden geïnformeerd. Het schijnt dat 
met name door de introductie van de WA-groepen het aantal 112 meldingen is toegenomen.  
(in de meldkamer vindt al een eerste controle/beoordeling plaats). 
 
In de praktijk hebben we dus te maken met de beoordeling van bepaalde situaties en doen 
we een melding op  verschillende manieren. Welke informatie dragen we over? Welke 
normen worden gehanteerd?  Wat zijn precies 'onderbuikgevoelens' waar de politie vaak op 
doelt?  
Op basis waarvan doe je een melding en op basis waarvan besluit je als team actie te 
ondernemen? Hoe voorkom je tunnelvisie bij vrijwilligers (alles door de bril van veiligheid)? 
Hoe waarschijnlijk zijn bepaalde dreigingen? Hoe voorkom je dat  je bepaalde groepen 
(buitenlanders, jeugd) gaat profileren? Hoe ga je om met privacy van verdachten op social 
media (denk bijv. aan gebruik fotomateriaal)?  
 

Te bespreken – Beoordelingscriteria 

Worden de door Buurpreventie gemaakte meldingen geregistreerd en (achteraf) 

geëvalueerd ? 

Zijn er ervaringen wat betreft “goede” en “verkeerde” beoordelingen. 

Kan hier iets aan gedaan worden – zo ja  en hoe ?    
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Thema 3 Samenwerking met  overheidsdiensten (Gemeente - BOA en Politie)  

De overheid moet voor ons benaderbaar zijn.  Naast de politie heeft ook de gemeente heeft 

belangrijke rol in de veiligheid. Gezien de doelstelling zijn het onze partners.  

Gemeentes (afdeling veiligheid) zijn vaak het aanspreekpunt. Gemeentelijk BOA’s (wanneer 

aangesteld) heen een handhavingstaak. 

Namens de politie is vaak de wijkagent het aanspreekpunt. N.B. Dat geldt voor iedere 

burger. Echter de invulling kan verschillen per wijkagent. Trends kunnen gecommuniceerd 

worden. 

Bij incidenten (112) – (door iedereen te gebruiken) zal het vaak voorkomen dat de NIET-

Wijkagenten  (DHV – Directe Hulp Verlening) verschijnen. In een later stadium kan soms de 

recherche zich melden. Hoe is dan de communicatie met de buurtpreventie initiatieven 

georganiseerd.   Burgernet (of opsporing verzocht (nationaal of regionaal)) maakt nog geen 

onderscheid tussen buurpreventie vrijwilligers (en vormen) en de burgers en wordt pas later 

na overweging  eventueel ingezet. Snelheid van nauwkeurige informatie deling kan relevant 

zijn.  Is dit optimaal ingeregeld.   

Te bespreken – Is men tevreden of wordt hier iets gemist ? Wordt er teruggekoppeld?  

- Beleidsmatig  (gemeente en politie) 

- Waaruit bestaat de rol van de gemeenten. Zijn er verschillen ?   

- Operationeel - bij incidenten  (112 meldingen)  

 

Thema 4 De Toekomst - Knelpunten/Beperkingen/Verbeterpunten  

Tot op heden acteren buurtpreventie initiatieven vaak autonoom. Uiteraard zijn er verschillen 

maar ook overeenkomsten. Wat wordt geconstateerd en hoe zou dit georganiseerd moeten 

worden.  

Te bespreken – De toekomst van Buurtpreventie in Nederland !    

Zijn  we tevreden – ontwikkelen  we langzaam (autonoom) verder. 

Is onderlinge samenwerking relevant zodat met opschaling/volume vorming bepaalde doelen 

kunnen  worden bereikt. 

Moet de samenwerking met overheid op gebied van opsporing worden geïntensiveerd. 

 

   

  



 

Eindverslag Buurtpreventie Congres 2018 Pagina 9 
 

Samenvatting integrale panel discussie o.l.v. de dagvoorzitter 

Met de panelleden (vertegenwoordigers van de discussiegroepen, Sybren van de Velden en 

Arnout de Vries) en aanwezigen uit de zaal worden thema’s uit discussie en andere 

belangrijke hoofdzaken aangehaald.     

 Punt 1 
- Landelijk wordt divers omgegaan met BP/BT en WhatsApp groepen. 
- Opvallende overeenkomst is de passie bij BP/BT leden voor hun activiteiten. 
- Fanatieke groep. Willen zelf voor veiligheid zorgen, maar wel samen met 

overheidsdiensten. 

 Punt 2 
- Wederkerigheid in de communicatie tussen BP/BT en politie is punt van zorg. 
- Er zijn geen algemene regels voor het lopen.  
- Tussen gemeenten onderling bestaan verschillen in de aanpak m.b.t. BP/BT. 

 Punt 3 
- Samenwerking binnen groepen verandert. Meer WhatsApp leidt tot minder rondes 

lopen.  
- Er is diversiteit m.b.t. het wel/niet op straat zijn en wijze van rondes lopen. Wel lopen 

is goed, dit stimuleert de betrokkenheid bij de bevolking.  
- Bereidheid bij de vrijwilligers is groot. Wel graag samen met de instanties. 
- De beheerder van een WhatsApp groep moet streng zijn in het toelaten van soorten 

berichtgeving. Ook elkaar aanspreken. 
- Oppassen wat je meldt via sociale media. 

 Punt 4 
- ‘Vreemde’ mensen in de wijk aanspreken. Hoe doen we dat? 
- Hoe ga je om met bepaalde situaties? Meer training gewenst. 
- Het subjectieve onveiligheid gevoel wordt door BP/BT / WhatsApp beïnvloed. Dit is 

lastig te verbeteren. 
- Beleid politie: De agent neemt niet deel aan een WhatsApp groep. (Soms gebeurt dit 

wel.)  
- Hoe de deelnemers van WhatsApp groepen te benaderen met betrekking tot training 

en naleven van regels? 

 Verdere discussie 
- Regelmatig overleg met de instanties gewenst. 
- Naast een goed beleid is enthousiasme en betrokkenheid van bestuurders essentieel. 
- In enkele gevallen functioneert BP/BT als stichting. Een agent loopt en enkele 

gemeenten de rondes mee. Heel diverse aanpak van BP/BT. Terugkoppeling 
dringend gewenst. 

- Burgers hebben meer dan oren en oren. 
- De relatie BP/BT – gemeente – politie moet goed zijn. 

 Gericht op de toekomst: 
- Betere samenwerking en terugkoppeling. 
- Overkoepelend orgaan en convenant waar iedereen zich aan houdt.  
- Vervolg congres. 
- Landelijke databank voor ervaringen. 
- BP/BT meer gezicht geven.  
- Meer betrokkenheid gemeente.  
- Jongeren betrekken.  
- Gericht op buurtveiligheid en leefbaarheid.  
- De schwung erin houden. 
- We moeten meer van elkaar leren. Ervaringen uitwisselen. 
- Niet alles is in detail in een protocol vast te leggen. 
- Ter sprake komt dat Burgernetmeldingen in de WhatsApp groep kunnen worden 

doorgezet. 
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- Wat wordt de beste digitale App? 
- BP/BT moet zichtbaar blijven (niet alleen een App). 

 

 Rondvraag 
- Er is een medium gewenst om met elkaar in contact te blijven. 
- BP Schipluiden vestigt aandacht op de bijlage lokale krant Midden Delfland, waarin 

veiligheidsthema’s worden beschreven (waaronder BP/BT). 
- BP/BT moet zelf instanties benaderen, regels opstellen en getraind worden. 
- Burgernet geeft meldingen traag en soms onvoldoende duidelijk door. Gezamenlijk 

proberen wat hieraan te verbeteren is. 
- Praktische zaken delen, zoals een tool om roosters in te delen. 
- Waarom BP/BT als stichting?  
- Een landelijke koepel zou juridische ondersteuning moeten bieden inzake wat 

burgers wel/niet mogen. 
 
 
Samenvatting/eindconclusie. 
 
Burgerparticpatie in het veiligheidsdomein leeft. Buurtpreventie/toezicht is op vele locaties en 
verschillende manieren in Nederland actief. Het varieert van actief zichtbaar acteren tot 
signaleren/melden via BP WA groepen en is in ontwikkeling. 
 
Uit de online enquête (vlak voor het congres) is o.a. de vraag gesteld welke verwachting men 
had en hieruit bleek dat men informatie wilde uitwisselen. 
 
De organisatie is zich ervan bewust, dat dit doel niet volledig bereikt is.  
Het was een paar maanden voorafgaande aan dit eerste congres nog onduidelijk welke 
behoeftes er precies waren en daarom is er een algemeen programma opgesteld (status en 
toekomstontwikkeling).  
 
Geconcludeerd is dat er behoefte is om onderling informatie te delen om zo van elkaar te 
leren. Stichting WABP voorziet voor een deel. Echter niet volledig. 
Het idee om een landelijk overkoepelend platform voor Buurtpreventie/toezicht te creëren, 
kreeg bijval. Een aantal personen hebben zich middels het reactieformulier opgegeven om 
hier een bijdrage aan te leveren.  
 
Het streven is om een veilige omgeving te hebben en dat een goede samenwerking met 
partners (gemeentes en politie) moet worden nagestreefd.  
 
Er gaat al een vervolg komen op dit congres – De gemeente Barneveld heeft toegezegd dit 
in 2019 te gaan faciliteren overeenkomstig de vorm zoals deze in Lansingerland is 
gehanteerd. 
 
De organisatie gaat actie nemen om te komen tot een dergelijk overkoepelend landelijk 
platform en zal personen gaan benaderen. 
 
Daarnaast zal nog worden gereageerd op concrete vragen zoals gesteld in de 
reactieformulieren. 
 
 
De organisatie (BTL). 
 
Hierbij de link van het CCV filmpje van het congres: 

https://www.youtube.com/watch?v=pGsAosyDkY8  

https://www.youtube.com/watch?v=pGsAosyDkY8

