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1. Voorwoord
Hierbij wordt u het jaarverslag van Stichting Overlegorgaan Belangenbehartiging
Dronten (OBD) aangeboden.
Met veel plezier en gedrevenheid hebben wij als cliëntenraad het afgelopen jaar de
samenleving vertegenwoordigd.
Ook dit jaar was het OBD weer nauw betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het
sociale beleid van de gemeente Dronten. Een deel van de leden maakt zelf deel uit van het
sociale beleid van de gemeente vanwege ziekte en/of uitkeringssituatie, of omdat ze deel
uitmaken van een organisatie die hierbij betrokken is.
Op deze manier krijgt het OBD uit verschillende lagen van de bevolking, met elk hun eigen
problematiek, informatie die het OBD in staat stelt om de gemeente zowel gevraagd als
ongevraagd te adviseren.
Het afgelopen jaar heeft het OBD wederom gebruik gemaakt van zijn rechten en hieruit
voortvloeiend zijn adviezen geschreven die positief zijn ontvangen.
Eventuele beperkingen hebben we geprobeerd te overstijgen dan wel onze waarde te laten
zien, door vooruitlopend op een advies de nodige input te leveren.
Dit heeft als voordeel dat de adviesprocedure vlot kan verlopen doordat de eventuele
verwachte problemen vooraf al zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen.
Samengevat kan het afgelopen jaar omschreven worden als een jaar waarbij de rol van de
OBD duidelijk van meerwaarde is geweest en we kunnen spreken van een prettige en
constructieve samenwerking met de gemeente Dronten.
Dronten 24 januari 2018

Janke van der Struik
Voorzitter
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2. Actualiteiten OBD
Het jaar 2017 is voor cliëntenraad OBD een bewogen jaar geweest.
Vanaf maart 2017 is door Janke van der Struik het voorzitterschap overgenomen van
Wilma Kuiper.
Gelijktijdig was er een vacature voor een secretaris. Die vacature werd vanaf februari
2017 tot september 2017 ingevuld door Jo Wolters.
Vanaf september 2017 was de vacature secretaris opnieuw vacant. Vanwege de
daardoor opgelopen achterstanden in de administratie heeft het OBD extra uren
ondersteuning gekregen welke hoofdzakelijk door afwezigheid van de secretaris
vanaf september zijn ingezet voor de voorkomende administratieve taken.
Omdat dit niet de ideale oplossing was om op een juiste en efficiënte wijze de
secretariële taken uit te kunnen voeren is in goed overleg met de gemeente besloten
een vacature te openen voor een ambtelijk secretaris.
Dit heeft er in geresulteerd dat het OBD per 1 januari 2018 een ambtelijk secretaris
heeft voor 20 uur per week, die kan zorgen voor continuïteit en kwaliteitsbewaking.
Dit was zeer gewenst en noodzakelijk.
De extra ondersteuning komt hiermee per 1 januari 2018 te vervallen.
Ook dit jaar weer bereikten signalen vanuit de inwoners het OBD over zaken die niet
duidelijk waren of niet helemaal goed gingen.
Hierover vond goed overleg met de gemeente plaats en de ingebrachte signalen
werden in het algemeen snel en adequaat opgepakt en teruggekoppeld.
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3. Activiteiten OBD
Het Algemeen bestuur van het OBD is verantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken binnen het OBD en het
onderhouden van de contacten met de verschillende organisaties,
die zijn aangesloten bij het OBD enerzijds en met de gemeente
anderzijds.
Het OBD heeft een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen
overleggen regelmatig met de verantwoordelijke ambtenaren
over beleidsvraagstukken in het sociale domein.
De volgende werkgroepen zijn in 2017 actief geweest:
-

WMO
Participatiewet
WSW/OR IMpact
Minimabeleid (pas van Dronten)
Raadsleden overleg/raads- en commissievergaderingen
Jeugd

Activiteiten in de werkgroepen hebben als doelen:
-

Verstrekken van informatie en voorlichting
Het inventariseren van knelpunten
Het analyseren van signalen en knelpunten
Het organiseren van bijeenkomsten
Het voorbereiden van een (on)gevraagd advies
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4. Vergaderingen cliëntenraad OBD
In 2017 zijn er 8 ledenvergaderingen (LV), 11 bestuursvergaderingen (AB), 4
thema/trainingsbijeenkomsten, 4 periodieke overleggen bestuur met
wethouders (PO), het jaarlijks overleg met de raadsleden en een
jaarvergadering gehouden.
De ledenvergaderingen werden in het eerste uur bijgewoond door wethouders
Peter van Bergen en Dirk Minne Vis en beleidsmedewerker Roelf van
Biessum.
Zij geven actuele informatie door over zaken die voor het OBD van belang zijn
en zijn er voor het beantwoorden van vragen vanuit de ledenvergadering.
Thema/trainingsbijeenkomsten:
- Borgen kwaliteit op maatwerk
- VN verdrag en Omgevingswet
- Lang zult u wonen

E: secretaris@obd-dronten.nl
M: 06-16608018

Postbus 34 8250 AA Dronten
Bankrekeningnr.: NL09RABO0181206854

WWW.obd-dronten.nl
KvK nr.: 59497645

Pagina 6

(Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten)

5. Adviezen
In 2017 is het OBD vanaf het begin betrokken bij ontwikkelingen in beleid,
verordeningen en/of uitvoering daarvan. Dat gebeurt in goed overleg met
beleidsmedewerkers van de gemeente en de diverse werkgroepleden van het OBD.
Doordat er in een vroeg stadium betrokkenheid is kan op informele wijze de
zienswijze van het OBD worden verwerkt in het beleid. In de eindfase van nieuw of
aangepast beleid wordt aan het OBD formeel advies gevraagd.
De volgende formele adviezen zijn door het OBD in 2017 uitgebracht:
- Advies Verordening Jeugdhulp Gemeente Dronten 2017
- Advies Verordening Tegenprestatie Dronten 2017
De opmerkingen/ het advies wat de OBD op detailniveau heeft ingebracht zijn
in de toelichting van de verordening verwerkt
-

Verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente
Dronten 2017
Advies Regionaal Kompas Flevoland 2018-2020
Advies re-integratieverordening Participatiewet gemeente Dronten 2017

Ongevraagd advies:
- Geen
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6. Themabijeenkomsten/presentaties
De omgekeerde toets.
Deze toets begint bij het voorop stellen van het beoogde effect voor de burger die bij
de gemeente om ondersteuning of een voorziening aanklopt. De omgekeerde toets
laat zien hoe je problemen in het Sociaal Domein die voorheen onoplosbaar leken
via maatwerk (ook juridisch gezien) tot een goed einde kan brengen, als het effect
voorop staat door zowel de rechtsgeldige als de doelmatige toets.

Op 17 mei 2017 vond de presentatie “Lang zult u wonen” plaats in De Meerpaal.
Judy Koopman, Janke van der Struik, Arie Arkenbout en Janny Soede zijn daar
namens het OBD aanwezig geweest. Daarna zijn er meerdere bijeenkomsten
geweest met als thema “Lang zult u wonen”.
In de nabije toekomst wil de gemeente samen met het OBD naar mogelijkheden
kijken om de inwoners te informeren/ondersteunen voor wat betreft
woningaanpassingen van bestaande bouw. Hiertoe wil de gemeente gebruik gaan
maken van het project “Lang zult u wonen”.
Door deze methode zullen mensen in staat worden gesteld om langer in hun eigen
koopwoning te kunnen blijven wonen.
Het is de wens van de gemeente dat senioren al in een eerder stadium (preventief)
gaan nadenken over het aanpassen van hun woning.
Informatie kan men vinden op de website www.langzultuwonen.nl en er is folder
materiaal.
Het OBD heeft aangegeven een positieve grondhouding te hebben ten opzichte van
deze plannen.
De SNV blijverslening is bedoeld voor eigenaren van woningen. Vanwege de leeftijd
van senioren kunnen ze soms niet meer bij banken terecht voor een lening. De
blijverslening wordt verstrekt door de gemeente voor aanpassingen in de woning om
langer te kunnen blijven wonen.

E: secretaris@obd-dronten.nl
M: 06-16608018

Postbus 34 8250 AA Dronten
Bankrekeningnr.: NL09RABO0181206854

WWW.obd-dronten.nl
KvK nr.: 59497645

Pagina 8

(Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten)

Integratie vluchtelingen
Christina Stepnian gaf een presentatie over vluchtelingenwerk. Ze is belast met
decentrale opvang van statushouders die in Dronten komen wonen. Ze doet met
name de maatschappelijke begeleiding.
Dat houdt in dat ze de volgende taken uitvoert:
- Praktische hulp
- Huisvesting; hulp bij alles wat daaromtrent geregeld moet worden (inclusief
bezichtiging)
- Coaching vestiging woning (afsluiten verzekeringen, gas, licht water enz.
- Postbehandeling
- Hulp bij problemen
Statushouders krijgen een vaste contactpersoon. Na 3 maanden beginnen ze met
inburgering. De begeleiding duurt 18 maanden. Hierna moet men zelfredzaam
zijn.

Borgen van kwaliteit op maatwerk
In deze themabijeenkomst ging het over: wat is bepalend voor kwaliteit en
aandacht voor eigen regie en tevredenheid, welke kwaliteitskaders zijn er in de
zorg. Hoe verhoudt zich de instrumentele kant van de zorg, het toetsen van
kwaliteit en de leefwereld van de cliënt en de cliëntenbeleving. Wat is kwaliteit
van zorg bij maatwerk.

VN-verdrag in relatie met de Omgevingswet.
Het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap trad op 14 juli
2016 in Nederland in werking. Vanaf de inwerkingtreding van het VN-verdrag
zullen alle nieuwe wetten aan het VN-verdrag moeten voldoen. Een nieuwe wet
die eraan komt is de Omgevingswet, die in de plaats komt van een aantal huidige
wetten.
Er zijn nu 4 concept Besluiten gepubliceerd: het Omgevingsbesluit, het Besluit
bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit
activiteiten leefomgeving. Daarvan zijn voor de toegankelijkheid het Besluit
bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving het belangrijkst.
Die betreffen de gebouwde omgeving en de buitenruimte inclusief de wegen.
Belangrijk daarbij is de participatie van burgers. Deze dienen bij het ontwikkelen
van nieuwe plannen betrokken te worden. Hier is tevens het VN-verdrag van
groot belang omdat nieuwe regelgeving aan de toegankelijkheid zoals
omschreven in het VN-verdrag moet voldoen.

E: secretaris@obd-dronten.nl
M: 06-16608018

Postbus 34 8250 AA Dronten
Bankrekeningnr.: NL09RABO0181206854

WWW.obd-dronten.nl
KvK nr.: 59497645

Pagina 9

(Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten)

7. Activiteiten vanuit de werkgroepen
Margot Fisser en Judy Koopman hebben zich gebogen over de inhoud van de
website en eventuele flyers. Afspraak is dat eerst verduidelijkt moet worden wie we
exact willen bereiken en wat wij als resultaat verwachten van een nieuwe website en
flyers. Wordt vervolgd in 2018.
Judy Koopman heeft op 26 juni een gesprek gehad met Jan de Boer, manager
Afvalinzameling & Accommodatiebeheer, over de problemen met de nieuw
geplaatste ondergrondse afvalcontainers en de glasbakken.
Op 30 oktober en 10 november heeft Judy Koopman de cursus ‘Vroegsignalering
armoede’ gevolgd via de gemeente. De bijeenkomsten werden georganiseerd door
het Gilde Vakmanschap / What Works. Hierbij werd o.a. ingegaan op de
veranderingen in de hersenen ten gevolge van stress (langdurige armoede
veroorzaakt aantoonbare stress en dus hersenveranderingen) en
gesprekstechnieken om tactvol armoedesituaties boven tafel te krijgen.

8. Slotwoord
Het OBD zal zich ook in 2018 voor de inwoners van gemeente Dronten inzetten
betreffende het beleid op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet. De
gemeente biedt het OBD een laagdrempelige manier om met hen in gesprek te gaan.
Dit gebeurt met wederzijds respect en vertrouwen. Door de bereidheid van de
gemeente om te luisteren naar onze gevraagde en ongevraagde adviezen biedt het
OBD de mogelijkheid om positief bij te dragen aan het sociaal beleid van de
gemeente Dronten. Ook in 2018 zal het OBD haar belangrijkste taak voortzetten; het
zo goed als mogelijk de belangen van de burgers in een kwetsbare positie in de
gemeente Dronten behartigen.
In 2018 staan voor het OBD de volgende onderwerpen op de agenda o.a.:
- De evaluatie van het sociaal domein
- Evaluatie aanbieders zorgverzekeringen
- De uitvoering van het VN verdrag, en de voorbereidingen van regelgeving
voortvloeiend uit de Omgevingswet
- Vernieuwen van de website van het OBD en er zal meer op het gebied van
publiciteit van het OBD worden ingezet

Dronten 24 maart 2018
Janke van der Struik, voorzitter
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Bijlagen:
1. Samenstelling cliëntenraad OBD 2017

Mw. J.G. van der Struik
Dhr. R.M. Spanjersberg
DHR. J. Wolters
Mw. M. Fisser
Mw. A. Everaers
Dhr. B. van Drongelen
Dhr. N.P.M. Hersbach
Mw. S. Kooiman
Mw. J. Koopman
Mw. Eikendal
Mw. J. Soede
Dhr. A.H. Arkenbout
MW. A. Hilberts
Dhr. R. Koot
Dhr. M. Taal
Mw. A.M. Donker
MW. T.M.D.E. Spanjersberg

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris tot 01-09-2017(daarna vacature)
Professioneel Ondersteuner OBD (secr.)
Professioneel ondersteuner OBD-AB
CNV
FNV
SBA
Stichting Onder Dak – AB
GGZ
DPD, AB en plv. penningmeester
De Herberg-SBA
Sociaal domein/jeugd
Klankbordgroep GGZ
Sociaal domein/WSW/Impact
Sociaal domein/WMO
Sociaal domein/WWB

Agendaleden:
Dhr. R. van Heemskerk
Dhr. W. Visser

Impact
Jeugd en Jongeren

Gemeente Dronten:
Dhr. P. van Bergen
Dhr. R. van Biessum
Dhr. K. van Erp

Wethouder
Beleid Sociaal domein
Beleid Sociaal Domein
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2. Taken van cliëntenraad OBD
Het OBD vindt haar grondslag in de gemeentelijke Verordening Cliënten
participatie op basis van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning
2016 en de Jeugdwet
In artikel 5 van de Verordening zijn de taken en bevoegdheden van het OBD als volgt
beschreven.
1. Het OBD adviseert het college en de raad gevraagd en ongevraagd.
2. Adviezen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden uiterlijk 10 werkdagen
voordat het college of de raad voornemens is tot besluitvorming over te gaan
uitgebracht door toezending aan het college en/of raad.
3. Het OBD brengt zijn adviezen schriftelijk uit.
4. Het OBD adviseert niet over:
a. Bezwaarschriften als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Awb.
b. Klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb
c. Zaken met betrekking tot een individuele persoon;
d. Zaken betreffende de uitvoering van het beleid in individuele gevallen.
5. Het OBD stelt jaarlijks zijn vergaderrooster ter beschikking aan de gemeente.
6. Het OBD overlegt ten minste vier maal per jaar met de betrokken
wethouder(s) en ten minste eenmaal per jaar met de raadscommissie.
B&W van gemeente Dronten hebben de wettelijke plicht om alle cliënten te betrekken
bij beleidsplannen, beleidsmaatregelen en verordeningen op sociaal gebied, alvorens
deze aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dikwijls wordt het OBD in een vroeg
stadium betrokken bij het opstellen van beleidsplannen. Dit gaat met name om de
praktische aspecten die ingebracht worden door cliënten en de
belangengroepen/organisaties.
Het OBD kan ook ongevraagd advies uitbrengen aan B&W
Als in de praktijk blijkt dat bepaalde zaken niet goed lopen of beter kunnen, dan kan
het OBD hierover een ongevraagd advies geven. Ook evalueert het OBD de
uitvoering van de beleidsplannen en beleidsmaatregelen. Nauwlettend wordt de
uitvoering van de regels gevolgd die door de gemeente ingevoerd worden. Indien in
de praktijk blijkt dat de regels tot problemen leiden of dat de uitvoering niet loopt
zoals was voorgesteld dan zal het OBD de gemeente hierop aanspreken. Op deze
wijze worden de belangen van burgers van de gemeente Dronten op sociaal gebied
zo goed mogelijk gewaarborgd.
Wij kunnen alleen de collectieve belangen van cliënten in het sociaal domein
behartigen. Individuele problemen kunnen wij niet oplossen.
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3. Financieel Jaarverslag
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Balans OBD per 1-1-2018
Activa
Liquide middelen

€ 4.457,17

Totaal

€ 4.457,17

Bestemmingsreserve aan te wenden voor:
0
0

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Verplichtingen
Totaal

€ 252,17
€€ 4.205,00
€ 4.457,17

0
0
€-

Uitleg bestemmingsreserve:

Verplichtingen:
-Nog te ontvangen declaraties en restitutie
teveel betaalde subsidie
*- Jaarafsluiting 2017

€ 3.705,00
€

500,00

€ 4.205,00
*schattingen
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Toelichting op enkele begrotingsposten (volgnummers)
1.0, 2.0 en 3.0 DB-, AB-, werkgroepen, ledenvergaderingen, themabijeenkomsten en jaarvergaderingen
De begrote bedragen betreffen de zaalhuur en consumpties e.d. voor:
• DB/AB vergaderingen: 14 maal met gemiddeld 6 personen;
• Ledenvergaderingen: 8 maal met gemiddeld 20 personen;
• Themabijeenkomsten: 5 maal met gemiddeld 30 personen;
• Jaarvergadering (openbaar): 1 maal met 25 personen.
• Raadsledenoverleg 1 x per jaar
De vergaderingen en bijeenkomsten worden gehouden in kerkcentrum Open Hof. Naast deze vergaderingen over
beleidsvoornemens en uitvoering wordt er overleg gepleegd met besturen van belangengroeperingen en
organisaties die zitting hebben in het OBD. Daarnaast worden instanties zoals CMO Flevoland, Meerpaal Welzijn,
MEE, OFW e.d. uitgenodigd om informatie uit te wisselen over het maatschappelijk en sociaal domein in de
gemeente Dronten.
4.0 Opleidingen, cursussen en deelname deskundigheidsbevordering
Voor het goed functioneren van bestuur, leden en plaatsvervangende leden is deskundigheidsbevordering erg
belangrijk. Voor het optimaal kunnen functioneren in besprekingen en vergaderingen dienen (bestuurs)leden over
de juiste kennis te beschikken. Dit komt uiteindelijk de kwaliteit ten goede. Permanente educatie is noodzakelijk in
de vorm van het volgen van cursussen en/of het regelmatig bezoeken van congressen en seminars. Ook moet het
OBD de mogelijkheid hebben om extern advies en deskundigheid in te huren. Het bedrag wat we hieraan besteden
is in verhouding laag, doordat we vaak deskundigen vragen die om niet meewerken.
5.0 Reiskosten
Extern t.b.v. vergaderingen, cursus, themabijeenkomsten en workshops.
6.0 Administratiekosten+ secretariaatskosten
Betreft, kantoorbenodigdheden, toner , printerpapier, enveloppen e.d..
9.0 Communicatiekosten/PR
Betreft abonnement voor domein www.cliëntenraad OBD.nl, website (incl. e-mail), folders.
11.0 Vergoedingen*
Begroot zijn de vergoedingen voor (bestuurs)leden, plaatsvervangende leden en uitkeringsgerechtigden die op
basis van vrijwilligerswerk zitting hebben in de cliëntenraad van het OBD.(23 leden) Leden die beroepsmatig zijn
afgevaardigd ontvangen geen vergoeding. De vergoeding betreft een forfaitaire vergoeding voor onkosten die niet
aangetoond hoeven te worden:
In de forfaitaire vergoedingen zijn kosten opgenomen voor:
•
•
•
•
•
•

Gebruik moderne communicatiemiddelen (telefoon/mail/internet);
Kleine kantoorbenodigdheden en printerpapier;
Gebruik van privé PC en printer;
Reiskosten naar ledenvergaderingen en themabijeenkomsten in de plaats Dronten;
Oppas;
Digitaal ontvangen van vergaderstukken en achtergrondinformatie **

*) landelijke gezien liggen de gemiddelde van de vergoedingen hoger dan in de Gemeente Dronten.
12.0 Overige kosten Nieuwjaars etentje, representatie e.d.
Dit zijn representatiekosten (cadeaubonnen, appelsap en/of bloemetjes) en kosten die niet aangetoond behoeven
te worden zoals gebruik privé-telefoon, elektra e.d. t.b.v. dagelijks bestuur.
**) De leden die over een e-mailadres beschikken, ontvangen de agenda met bijbehorende stukken digitaal. Voor
de vergaderingen en/of themabijeenkomsten moeten de desbetreffende leden deze stukken zelf uitprinten. De
daarmee gemoeide kosten zijn opgenomen in de vergoedingen. De vergoedingen worden 4 maal per jaar betaald
met in inachtneming van de gestelde voorwaarden door de overheid.

E: secretaris@obd-dronten.nl
M: 06-16608018
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Activiteitenlijst 2017
Overige activiteiten naast de 8 ledenvergaderingen, 11 bestuursvergaderingen,
4 thema/trainingsbijeenkomsten, 4 periodieke overleggen bestuur met
wethouders, het jaarlijks overleg met de raadsleden en de jaarvergadering zijn:
16 januari
20 januari
30 januari
30 januari
10 februari
01 maart
08 maart
16 maart
22 maart
23 maart
06 april
07 april
20 april
24 april
8 juni
9 juni
15 juni
22 juni
13 juli
26 juli
26 juli
7 augustus
18 augustus
4 september
7 september
15 september
19 september
22 september
25 september
28 september
29 september
13 oktober
16 november
1 december
4 december

E: secretaris@obd-dronten.nl
M: 06-16608018

Overleg voorbereiding Vrouwenopvang
Voorbereiding Advies Regionaal stuk Vrouwenopvang
Overleg verordening Tegenprestatie
Overleg werkgroep Jeugd
Bijeenkomst burgers in de knel
Provinciaal Overleg “aandacht voor Iedereen”
Overleg over website gemeente Dronten
Samenwerking in het Sociaal Domein
Bezoek OR IMpact
Overleg advies MO gemeente Dronten
Jaarcongres LCR
Bijeenkomst burgers in de knel
Testen website Dronter Wijzer
Werkgroep minima
Regionaal Kompas 2018-20120
Bijeenkomst burgers in de knel
Commissie vergadering met onderwerp jeugdverordening
Samenwerking in het Sociaal domein
Inzet extra middelen armoedebestrijding kinderen
Bijeenkomst zorg is veranderd
Kennismaking met medewerkster CMO
Overleg in de Meerpaal
Adviesaanvraag nadere regels en verordening Jeugdhulp
SP bijeenkomst Schulden en schuld
Dialoogtafels Rol en mogelijkheden technologie ouderen
Bezoeken open dag Moskee
Overleg in De Meerpaal
Bijeenkomst Burgers in de knel
CMO Regionaal Kompas 2018-2020
Raadsvergadering
Overleg met raadslid
Overleg CMO inzake koers OBD
Commissievergadering
Bijeenkomst Burgers in de knel
CMO overleg voor de ledenvergadering
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5. Lijst met afkortingen
OBD
AB
LV
PO
SBA
FNV
CNV
WMO
WSW
GGZ
WWB
DPD

E: secretaris@obd-dronten.nl
M: 06-16608018

Stichting Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten
Algemene bestuursvergadering (OBD)
Ledenvergadering (OBD)
Periodiek overleg wethouders en bestuur (OBD)
Senioren Belangenbehartiging en Advisering
Federale Nederlandse vakbeweging
Christelijk Nationaal Vakverbond
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet sociale werkvoorziening
Geestelijke Gezondheidzorg
Wet werk en bijstand
Diaconaal Platform Dronten
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