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INLEIDING 

Pitch GIPS S&L 
GIPS Spelen & Leren werkt aan de integratie van gehandicapten in de samenleving. Dit doen wij door op de 
basisscholen kinderen in groep 7 of 8 te laten zien en ervaren hoe het is te leven met een beperking. Dit wordt 
begeleid door een team van 5-6 medewerkers van GIPS die uiteenlopende beperkingen hebben. Wij komen 
twee keer op school. Tijdens het eerste bezoek doorlopen de kinderen een ervarings- en belevenisparcours. 
Een week later komt het team terug om in kleine groepjes in gesprek te gaan met de kinderen en al hun 
vragen te beantwoorden. Het resultaat is dat de schroom voor gehandicapten verdwijnt en er een realistisch 
beeld ontstaat over het leven met een beperking.  

De impact van Corona  
Het opstellen van het werkplan 2021-2024 wordt in hoge mate beïnvloed door de Corona maatregelen. Deze 
hebben een rechtstreekse invloed op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het uitvoeren van de 
activiteiten van GIPS S&L. Daarbij hebben wij als organisatie enerzijds te maken met de scholen waarop wij 
actief zijn. Hoe gaan zij om met projecten en bezoekers van buiten hun school? Anderzijds werken wij met 
mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking. In welke mate is het verantwoord om mee te gaan naar 
scholen als dit al toegestaan is?  
Vele vragen zijn op dit moment nog niet te beantwoorden. Wanneer is het veilig om activiteiten op te pakken? 
Wanneer is er een vaccin beschikbaar? Welk risico op een tweede besmettingsgolf is er? Welke maatregelen 
kunnen wij als GIPS nemen om veilig te kunnen werken? Met andere woorden voor de kernactiviteiten van 
GIPS is er veel onzekerheid. 

Hoe komen we nu tot een werkplan? 
Gegeven de situatie zoals die nu met Corona is, ligt hier nu toch een werkplan 2021-2024. De opbouw is 
echter anders dan u van ons gewend bent. Er is uitgegaan van een drietal scenario’s: 

De besmettingen nemen weer toe waardoor er een lock-down komt; 
De besmettingen zijn onder controle waardoor activiteiten onder voorwaarden en regels mogelijk zijn; 
Er is weer sprake van een veilige  situatie zoals voor de pandemie (bijv. een vaccin is beschikbaar). 

De doelstelling van GIPS blijft natuurlijk overeind: integratie van gehandicapten in de samenleving bevorderen. 
De werkwijze om daaraan een steentje bij te dragen zal mogelijk een andere moeten worden, dan dat we tot 
nu toe hebben kunnen doen. Dat betekent dat de pijlers waarop de GIPS-methodiek rust ook nu ter discussie 
komen te staan. Niet vanwege de juistheid daarvan maar vanwege de haalbaarheid gegeven de Corona 
maatregelen. Deze pijlers zijn:  

Zelf ervaren van een beperking hetgeen tot bewustwording leidt;  
In contact komen met de ervaringsdeskundige zodat de drempels geslecht worden;  
Een realistisch beeld neerzetten van het leven met een beperking.  
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In de uitwerking van de scenario’s zal hier dus rekening mee gehouden moeten worden.  

Verbreding van de horizon 
Corona laat zien dat we kwetsbaar zijn. Daarom is een heroverweging hoe wij onze activiteiten vormgeven en 
een verbreding van activiteiten noodzakelijk. Dit resulteert in twee majeure projecten voor de komende jaren: 
Beleef(d) Autisme en de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn in lijn met het vak burgerschap. 

Daarnaast is gekeken naar hoe de expertise van GIPS verder ingezet kan worden om een bijdrage aan de 
doelstellingen van de Sociale Agenda Limburg te kunnen leveren. Een van de kernkwaliteiten van GIPS is om 
mensen in hun kracht te zetten. Met name mensen die door hun omstandigheden aan de kant zijn gezet of 
aan de kant dreigen te komen staan. Op dat thema zal dan ook voortgeborduurd gaan worden.  
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WERKPLAN 2021-2024 
De missie en visie van GIPS zijn ongewijzigd. 

Missie 
De beste en meest innovatieve voorlichter op het gebied van lichamelĳke en verstandelĳke 
beperkingen. Door middel van kindgerichte voorlichtingsprojecten de integratie van gehandicapten in 
de samenleving bevorderen. De stichting is actief in Nederland en de Euregio. Voorts is zĳ een integere 
en betrouwbare organisatie waarbĳ iedere medewerker de mogelĳkheid tot zelfontplooiing geboden 
wordt. 

De activiteiten van GIPS S&L passen in de maatschappelijke ontwikkelingen en sluiten aan bij provinciaal 
en nationaal beleid.


Visie 
Mensen met een beperking zijn allang geen afgezonderde groep meer, maar maken actief deel uit van de 
samenleving. Toch worden mensen met een beperking nog vaak vreemd aangekeken, genegeerd of onhandig 
benaderd. 

In een samenleving waarbij inclusie een steeds centraler thema wordt, is het van belang dat vooroordelen en 
andere drempels tussen mensen onderling geen rol meer spelen. Begrip voor elkaar hebben en voelen dat 
anders zijn kan én mag, zorgt ervoor dat iedereen zich prettig kan voelen in de samenleving. Zo ontstaat een 
maatschappij of omgeving waarin we werkelijk met elkaar kunnen leven.  

De overheid hecht al jaren belang aan de inclusie van mensen met een beperking in de maatschappij. Stichting 
GIPS S&L blijft hier op een educatieve, speelse wijze aan bijdragen, met voorlichtingsprojecten op 
basisscholen. Wij werken aan integratie van mensen met beperkingen en aan de juiste beeldvorming over 
mensen met een handicap. Mensen met een beperking zijn de ervaringsdeskundigen die bij uitstek aan een 
positieve beeldvorming kunnen werken.  
  
Onze visie is dat de GIPS S&L voorlichtingsprojecten structureel onderdeel worden van het lesprogramma op 
basisscholen in Nederland en de Euregio.  
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SCENARIO’S REKENING HOUDEND MET 
CORONA 
Scenario 1: besmettingen nemen toe waardoor een lock-down komt 
Dit scenario kan afhankelijk van de ontwikkelingen rondom toename van besmettingen en besmettingshaarden 
terugkomen zolang er geen vaccin is. Op het moment dat dit gebeurt moet GIPS al haar activiteiten op 
scholen en bij andere organisaties waar workshops, trainingen etc. gegeven worden, staken. Gevolg is een 
derving van inkomsten waardoor de vaste lasten niet meer gedekt kunnen worden. Afhankelijk van de tijdsduur 
van een lock-down en de steunmaatregelen van de overheid zal duidelijk worden in hoeverre de continuïteit 
van GIPS in gevaar komt. In dit scenario is het van belang een alternatief programma te kunnen aanbieden. De 
vraag is in hoeverre dat mogelijk is en afnemers dat als redelijk alternatief voor de dienstverlening van GIPS 
zullen accepteren.  

Scenario 1: alternatief programma 
In 2020 wordt gekeken in hoeverre een alternatief programma aangeboden kan worden. Daarbij wordt 
gedacht aan het ter beschikking stellen van spelmaterialen op school die dan door de leerkracht gebruikt 
kunnen worden. Daarnaast als aanvulling een digitale lesvorm waarin het contact met de gehandicapte 
medewerker tot stand gebracht wordt en de interview-ronde gedaan kan worden. 

Scenario 2: besmettingen onder controle, activiteiten onder voorwaarden 
In dit scenario zullen de ruimtelijke beperkingen bij scholen/organisaties een rol spelen. Ook spelen 
beperkingen in het vervoer van de medewerkers een rol. Verder is de inzetbaarheid op lokatie van de 
medewerkers een bepalende factor. Tevens zullen maatregelen genomen moeten worden m.b.t. hygiëne van 
materialen en vervoersmiddelen.  

Voor dit scenario is op dit moment niet in te schatten hoeveel scholen met de onderstaande werkwijze 
instemmen. Enerzijds zal dit afhangen van het schoolbeleid m.b.t. externe projecten. Anderzijds zal de school 
een afweging maken of deze werkwijze geacht wordt effectief en haalbaar te zijn voor het bereiken van het 
leerdoel. Van scholen worden tenslotte ook een andere manier van samenwerken met GIPS gevraagd dan dat 
men voorheen gewend was. 

Scenario 2: alternatief programma 
Het is de bedoeling dat kinderen wel een ervaringsparcours doorlopen. Dus actief aan de slag met de 
materialen die GIPS aanbiedt. Dit betekent dat de instructie bij ieder onderdeel voor zich sprekend moet zijn. 
Kinderen moeten zelfstandig aan de slag kunnen. De begeleiding door medewerkers van GIPS zal zich 
beperken tot het surveilleren en bijsturen van de groepjes kinderen zodat zij het ervaringsparcours zo 
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zelfstandig mogelijk kunnen doen. In dit scenario gaan we er van uit dat één of enkele gips-medewerkers op 
school zijn voor de begeleiding van zowel het ervaringsparcours als ook bij de interviewronde.  

Scenario 3: pandemie onder controle, samenleving gaat terug naar normaal 
In dit geval wordt de werkwijze van voor de Corona-crisis weer opgepakt.  

Afstemming met het onderwijsveld 
Bovenstaande scenario’s (1 en 2) worden uitgewerkt in 2020 en met vertegenwoordigers van de scholen 
besproken om de mogelijkheden en haalbaarheid te verifiëren. Vanaf september 2020 zal afhankelijk van de 
dan geldende regels, gestart worden met deze werkwijze. 

Demografische ontwikkeling in het basisonderwijs 
In Limburg is al jaren sprake van krimp van de bevolking. Het aantal basisscholen in Limburg is in de laatste 
jaren met 70 van de ca. 350 scholen afgenomen en deze daling is nog niet voorbij. Voor GIPS betekent dit dat 
er minder klanten en potentiële klanten zijn voor het scholenproject. Dit is o.a. de reden om andere activiteiten 
te ontwikkelen om toch aan te sluiten bij de behoeften van de samenleving en de Sociale agenda Limburg (zie 
onder: Overige projecten en activiteiten). 

grafiek 1: prognose ontwikkeling inwoners 
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Kwantitatieve ambities 
Voor scenario 1 en 2 is het niet in te schatten wat het bereik van het GIPS-project zal worden. Voor scenario 3 
geldt dat de draad opgepakt gaat worden alhoewel er rekening gehouden wordt met een stukje verlies van 
marktaandeel. In de regio’s Echt/Susteren en Stein is een groep oud-medewerkers van GIPS een soortgelijk 
voorlichtingsproject voor scholen gestart. Daarnaast zien we dat meerdere scholen overgestapt zijn op 
thematisch onderwijs (units). Als GIPS niet in het thema valt van dat schooljaar worden onze diensten niet 
afgenomen.  

In Limburg zijn in 2020 officieel 335 basisscholen en 58 speciaal basisscholen geregistreerd. In totaal hebben 
zijn er dus 393 vestigingen. Niet alle vestigingen hebben een bovenbouw waar GIPS S&L actief is. In de regio 
Venlo werkt GIPS Noord Limburg. Dit betreft 32 scholen die GIPS S&L niet benaderd voor haar projecten. Het 
verlies aan marktaandeel in Echt/Susteren en Stein zal ca. 15 scholen zijn. Het marktpotentieel is ca. 351 
scholen. In het actieve klantenbestand van GIPS S&L zijn 210 scholen Limburg opgenomen. Een deel daarvan 
bezoeken we jaarlijks andere (bij combinatieklassen) één keer in de twee of drie jaar. Dit betreft 41 scholen per 
jaar. Daarnaast heeft GIPS nog 33 scholen buiten Limburg als klant. Jaarlijks kan GIPS S&L bij ca. 58% van 
haar klantenbestand op scholen in Limburg het gips-project uitvoeren. Daarnaast zien we een krimp 
doorzetten in Limburg hetgeen zich vertaald in minder leerlingen en dus minder scholen/groepen per school.  

tabel 1: marktgegevens Limburg 

Onderstaande tabel gaat uit van scenario 3 vanaf 2022.  

tabel 2: kwantitatieve doelstelling bij scenario 3 vanaf 2022 

aantal percentage percentage

Scholen (vestigingen) in Limburg 393 100%

Klant bij GIPS S&L (Limburg) 210 53% 100%

Combi klassen per jaar -41 -20%

Verlies regio Echt/Stein -15 -7%

GIPS Noord Limburg -32 -8%

Totaal klanten Limburg 122 31% 58%

Scholen buiten Limburg 33

Totaal potentiële klanten 155

kalenderjaar scholen groepen bereik
2021 (na ijl effect corona) 140 215 5805
2022 155 233 6291
2023 162 243 6561
2024 170 255 6885
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OVERIGE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 
Voor de planperiode 2021-2024 is gekozen om drie majeure projecten op te zetten en uit te voeren. De 
omvang van deze twee projecten is groot en veelomvattend. Het eerste project is een voortzetting ‘Beleef(d) 
Autisme’. Een definitieve versie van de VR beleving en de daarbij behorende lesmodule zal ontwikkeld worden. 
Daarnaast zal een uitwerking en implementatie van het businessmodel gedaan worden om het succesvol in de 
markt te introduceren. Het tweede grote project is de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn. Dit project 
voorziet in een modernisering van het het GIPS project. Daarbij wordt tevens de aansluiting op het vak 
burgerschap nadrukkelijker meegenomen en eventueel naar verbreding van onderwerpen gezocht in 
samenwerking met derden. Het derde project, ‘Kom verder!’ genaamd, betreft mensen uit isolement te halen 
d.m.v. het inzetten van ervaringsdeskundigen. Dit project is een bredere variant van het project “Uit je stulp 
met wat hulp.” 

 

FASE 2 PROJECT BELEEF(D) AUTISME 
De eerste fase van het project Beleef(d) Autisme is succesvol afgesloten. In 
deze eerste fase is een Proof of Concept (POC) ontwikkeld. In deze 
ontwikkeling zijn naast GIPS S&L als projectleider ook de HAN (Hogeschool 
Arnhem Nijmegen), een vertegenwoordiger uit het speciaal onderwijs, en VR-
Lab betrokken als partners. Deze POC is breed getoond aan het onderwijsveld, 
mensen met autisme en mensen die vanuit hun professie met mensen met autisme te maken hebben. Daaruit 
is geconcludeerd dat de ingeslagen weg succesvol is en tevens dat er behoefte is aan een lesmodule over 
autisme voor het onderwijsveld met gebruikmaking van VR technologie. Vervolgens is met de opgedane 
ervaringen en inbreng van de mensen aan wie het POC is getoond, de verdere ontwikkeling van de VR 
simulatie ter hand genomen. Een aanvraag voor financiering is in 2020 gedaan bij Stitpro (eveneens financier 
van fase 1). Mits deze financiering goedgekeurd wordt is het de bedoeling om de verdere ontwikkeling tot een 
definitief product in 2020 af te ronden. Vanaf 2021 kan de lesmodule vervolgens in de markt gezet worden. 
Daarvoor wordt nadrukkelijk ook gekeken naar een licentie-model waarin specialisten op het gebied van 
autisme de VR simulatie aan hun dienstenpakket kunnen toevoegen. Een en ander onder strikte voorwaarden 
m.b.t. de kwaliteit. Tevens wordt onderzocht om dit product in een aparte organisatie onder te brengen waarin 
GIPS S&L met een aantal partners participeert.  

VAK BURGERSCHAP VOOR BASISSCHOLEN 

Historie 
Dit onderdeel (met als titel ‘Doorlopende leerlijn GIPS’) stond al op de planning voor 2019-2020 echter is on 
hold gezet door de vertraging in het project Beleef(d) Autisme en de perikelen rondom Corona. Het 
ontwikkelen van een doorlopende leerlijn wordt een van de speerpunten voor de komende jaren. Er is behoefte 
aan:  

Modernisering  en actualisering van het project op school, inclusief materialen en hulpmiddelen;  
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Zorgen voor een goede aansluiting op de verschillende onderwijssystemen; 

Nadrukkelijker de aansluiting zoeken bij het vak burgerschap; 

Het aanbod naar scholen te verbreden door andere onderwerpen die in het vak burgerschap aan de 
orde komen aan te bieden als totaalpakket vanuit een samenwerking met andere maatschappelijke 
organisaties. 

In 2019 is in dit licht al een eerste samenwerking gestart met. ‘Toegankelijk Weert’. Deze is door de Corona 
lock down tijdelijk stil komen te liggen. Als gevolg van Corona is de project uitvoering op scholen ook ter 
discussie komen te staan (zie voorgaande paragraaf over de scenario’s). In het overleg met een van de 
scholen in Beek bleek dat de inspectie voor het onderwijs samen met de betreffende school een pilot gaat 
starten om het vak burgerschap vorm te gaan geven. Reden om de samenwerking met ‘Toegankelijk Weert’ 
op te gaan schalen en het project breder op te zetten dan alleen rondom het thema gehandicapten. In dit 
kader zullen een aantal MO’s die zich bezighouden met onderwerpen die in het vak burgerschap passen, 
benaderd worden om mee te werken aan een totaal pakket dat basisscholen aangeboden kan worden. Door 
SMKK/PPD is de samenwerking reeds toegezegd. Verder zullen hiervoor benaderd gaan worden: COC 
Limburg, De Pijler en eventueel andere MO’s.  

Samenwerking GIPS, ‘Toegankelijk Weert’, scholen Beek en MO’s 
‘Toegankelijk Weert’ en GIPS S&L hebben hun krachten gebundeld om een nieuwe vorm van het 
scholenproject op te gaan zetten. Daarnaast heeft GIPS S&L het contact met een cluster basisscholen uit 
Beek en de MO’s. Door het samenbrengen van nieuwe mensen en de inbreng van nieuwe inzichten vanuit de 
ervaringen die deze partijen hebben met voorlichting op scholen, is de ambitie een nieuw schoolproject te 
ontwikkelen dat invulling geeft en aansluit bij het vak burgerschap.  

Opmerking: de termen burgerschap en actief burgerschap worden vaak door elkaar gebruikt. Doel is het 
ontwikkelen van leerlijnen, werkplannen, kennis, en ervaringen die bijdragen aan actief burgerschap (meedoen 
als burger). De PO-Raad behandelt dit onderwerp op haar website ( https://www.poraad.nl/wetgeving-en-
kerndoelen-burgerschap)  

Beoogde proeftuin voor de ontwikkeling zijn de scholen in de gemeente Weert en de gemeente Beek.  

Projectbeschrijving 
Dit project gaat over burgerschap, diversiteit en inclusie in de samenleving. Het beoogt aanvullende lesstof te 
voorzien voor scholen die zij met hun huidige lesmethodieken niet hebben. Door te voorzien in een 
doorlopende leerlijn op deze thema’s zal de effectiviteit groter worden. Er zullen met de partners parallel een 
aantal lesmodules ontwikkeld gaan worden. Deze hoeven niet rondom één doelgroep ontwikkeld te worden 
maar veel meer gericht zijn op een thema aangezien dit vaak alle doelgroepen betreft. Ter verduidelijking als 
voorbeeld: het thema sociale uitsluiting. Dit is een thema dat zowel mensen met een beperking als allochtonen 
en mensen in armoede betreft.  
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Door de expertise van de ervaringsdeskundigen vanuit de diverse doelgroepen samen met het onderwijsveld 
de lesinhoud te laten ontwikkelen, wordt gezorgd voor een gedegen invulling van het vak burgerschap. 
Het project wordt zodanig opgezet dat het in een later stadium naar andere regio’s te kopiëren is.  

Plan van aanpak 
De volgende stappen worden in dit project doorlopen: 

Samen met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en de ervaringsdeskundigen/MO’s zal 
gedefinieerd worden op welke terreinen aansluiting en een meerwaarde bereikt kan worden voor de 
leerlingen bij het vak burgerschap.  
Indien mogelijk samenwerken met de onderwijsinspectie;  
Aan de hand van die onderwerpen zal een vertaalslag gemaakt worden naar de expertise die de 
partners in kunnen brengen.  
Ontwikkeling van meerdere lesmodules (inhoud, opzet, duur, inzet ervaringsdeskundigen) 
Opleiden, instrueren, inwerken van de ervaringsdeskundigen 
Testfase op een school 
Bijstellen van de lesmodule 
Aanbieden aan scholen 

Op het moment dat de situatie Corona) het toelaat zal het project opnieuw ter hand genomen worden. De 
doorlooptijd wordt gepland op minimaal 2-3 jaar.  

MENSEN IN HUN KRACHT ZETTEN 
Blijft een van de doorlopende projecten voor GIPS S&L. Ook in de komende jaren zal GIPS S&L via haar 
vrijwilligerswerk mensen de mogelijkheid geven zicht te ontplooien. Doel daarbij is om mensen een stap op de 
participatieladder te laten zetten en eventueel daar waar mogelijk uit te laten stromen naar regulier werk. 
Daarbij richten wij ons op die personen die met de aangeboden reguliere trajecten van integratiebureaus en 
gemeenten, deze stappen niet succesvol deze stappen kunnen zetten. GIPS werkt hiervoor o.a. samen met 
de gemeente Kerkrade en Stein. Een uitbreiding op deze activiteit is het opzetten van een methodiek voor 
mensen die nu onder de radar blijven van zorg en gemeente. 

Project ‘Kom verder!’ 
Is een uitbreiding op het mensen in hun kracht zetten. Dit project richt zich op mensen die 
buiten de samenleving (dreigen te) vallen maar niet bekend zijn bij instanties in de zorg of bij 
de gemeente (WMO/Participatie). In deze groep dreigt vereenzaming met alle negatieve 
gevolgen van dien. De methodiek is gebaseerd op een eerdere methode die door GIPS is 
ontwikkeld: ‘Uit je Stulp met wat Hulp’. Daarbij is de inzet van ervaringsdeskundigen de 
kern van de aanpak in de benadering van deze doelgroep. In 2020 is een projectplan en 
een aanpak opgezet. Samenwerkingspartner is Impuls. Het project zal in eerste instantie in de wijk 
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Chevremont en Rolduckerveld worden opgezet als pilot. Het project is er op gericht een beweging van 
onderop te stimuleren waarbij de wijkbewoners zelf de regie nemen. De kern van het project is: 

Doelgroep bepalen waar het project zich op richt; 

Enkele mensen benaderen uit de doelgroep, om op te gaan leiden als ervaringsdeskundigen; 

Inzetten van ervaringsdeskundigen om de ingang naar mensen binnen de doelgroep te creëren zodat 
aangesloten kan worden op de (hulp)vraag die er ligt; 

Vanuit de buurt mogelijkheden inventariseren om mensen uit de doelgroep iets te kunnen bieden dat 
aansluit op hun (hulp)vraag; 

Mensen uit de doelgroep inzetten in de wijk om samen de leefbaarheid en cohesie te versterken. 

Bij gebleken succes zal gekeken worden naar een eventuele uitrol. Projectleider is dhr. Frank Dols. 

BUDDYRACE 
Het concept Buddy race dat samen met Jong Nederland Limburg is ontwikkeld, heeft 
een succesvolle uitvoering 2019 en 2020 gekend. Door Corona zijn een aantal sessies, 
bij  afdelingen die het project gereserveerd hadden, geannuleerd. Daar waar behoefte is 
om de Buddy Race alsnog te doen zal deze ook in deze planperiode worden uitgevoerd. 

STICHTING SMOL 
De activiteiten voor stichting SMOL zullen ook in deze planperiode een vervolg krijgen. 
Hiervoor wordt verwezen naar het werkplan van SMOL. De inbreng van GIPS S&L is 
het leveren van mankracht voor de rol van voorzitter en projectmanagement en de 
facilitering van administratieve taken.  

OPKOMSTBEVORDERING BIJ VERKIEZINGEN 
Op verzoek van Gedeputeerde Staten is de Maatschappelijke Organisaties gevraagd om 
bij verkiezingen mee te denken hoe de opkomst bevorderd kan worden. GIPS S&L sluit 
hiervoor aan bij het initiatief dat door SMOL voor de gezamenlijke  MO’s wordt 
aangeboden. 
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BEGROTING 

Begroting 2021 
De begroting voor 2021 is onderstaande weergegeven. Jaarlijks zal deze bijgesteld en opgemaakt worden op 
basis van de dan geldende actuele situatie.  

item opbrengsten percentage kosten percentage

Subsidies en sponsoring €	 119.760,00 37,5%

Schoolbezoeken/projecten €	 52.285,00 16,4%

Dienstverlening €	 16.000,00 5,0%

Project Autisme VR €	 131.152,00 41,1% €	 136.152,00 42,7%

Projekt Burgerschap €	 3.183,00 1,0%

Afschrijvingen MVA €	 8.402,00 2,6%

Personeelskosten €	 111.186,00 34,8%

Vervoerskosten €	 37.000,00 11,6%

Overheadkosten €	 18.524,00 5,8%

Spelmaterialen €	 2.250,00 0,7%

Kennisdag €	 2.500,00 0,8%

Totaal € 319.197,00 € 319.197,00
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