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Van ‘Uitvoering
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tot ‘Blij met
digitalisering van
het werk?’

Inleiding

Van ‘Uitvoering onder Vuur’ tot
‘Blij met digitalisering van het werk?’
Van ‘Uitvoering onder Vuur’ tot ‘Blij met digitalisering van het
werk’. Want systemen en structuren zijn belangrijk maar het zijn
de mensen die de organisatie maken.

AC Rijksvakbonden
•
NCF
•
Justitievakbond JUVOX
•
VPW
•
VCPS
•
De Unie
Deze vijf vakbonden, allen binnen de
sector Rijk, hebben besloten om heel
nauw samen te werken onder de naam
AC Rijksvakbonden.

Beste collega,
Deze maand juli staat in het teken van onderhandelingen. Onderhandelingen over de laatste details van het Individueel Keuzebudget, onderhandelingen over het nieuwe roostersysteem dat per
2021 ingaat en onderhandelingen over de nachtdienstontheffing.
Daarnaast een interview met vakbondsbestuurder Marianne Wendt
over het onderwerp ‘Blij met digitalisering’ en aandacht voor de
Werkconferentie GOR Rijk ‘Uitvoering onder vuur’ waar nu eens de
betrokken medewerkers zelf het woord voeren.

AC Rijksvakbonden is een onderdeel
van de vakorganisatie Ambtenarencentrum.

Veel leesplezier met deze uitgebreide Kaderbrief en een fijne
zomerperiode.

NCF
Strevelsweg 700 / 305
3083 AS Rotterdam
Telefoon: (010) 410 16 58
E-mail: mijnncf@ncf.nl
Website: www.ncf.nl

Met een vriendelijke groet,
AC Rijksvakbonden

Justitievakbond Juvox
Ametisthorst 20
2592 HN 's-Gravenhage
Telefoon: (070) 315 51 18
E-mail: hoofdkantoor@juvox.nl
Website: www.juvox.nl
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Save the date: 1 oktober
Werkconferentie ‘uitvoering
onder vuur’
Toenemende werkdruk en verzuim, dalend werkplezier en
betrokkenheid. Klinkt dit bekend? En voel je je bedreigd door de
komende digitaliseringsveranderingen en de gevolgen die dat voor
jouw werk kan hebben?
GOR Rijk organiseert (met onder meer
ondersteuning van AC Rijksvakbonden) de
werkconferentie ‘Uitvoering onder Vuur'.

Wanneer en waar?

Voor wie?

Doel: (h)erkennen en zichtbaar maken van
de ervaren problematiek door de doelgroep tot schaal 9.
En vervolgens: wat is nodig voor eigen
regie op loopbaanontwikkeling om zo een
beter toekomstperspectief te krijgen?

Het woord is aan de rijksambtenaren in de
uitvoering tot schaal 9.
• Welke problemen ervaren zij?
• Wat zijn hun dagelijkse ervaringen met
de veranderingen in het werk en hun
werkomgeving (arbeidsomstandigheden)?
• Hoe zit het met hun werk-/privébalans?
• Voelen zij zich door de digitalisering
bedreigd?
• Is er eigenlijk nog wel toekomstperspectief tot aan het uitgestelde
pensioen?
• En is het werk door digitalisering zo
veranderd dat je als medewerker
minder autonomie ervaart en je niet
meer wordt uitgedaagd in jouw vakmanschap?

1 oktober in Hotel van der Valk Vianen.

Waarom?

En verder?

Eind 2019 wordt er een CAOP-bijeenkomst
georganiseerd over de impact van robotisering bij het Rijk. Daarin worden de resultaten van deze Werkconferentie ‘uitvoering
onder vuur’ meegenomen.

Let op:

De Groepsondernemingsraad Rijk
organiseert de conferentie.
Zij zullen dus binnenkort laten weten hoe
belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Waarom gekozen voor medewerkers tot schaal 9?

Omdat er naast medewerkers in de schalen 3 t/m 6 met meer routinematige taken, ook
een sterk (nadelige) impact van technologisering kan zijn op medewerkers in de schalen
7-9 (mix van mbo-/hbo-opleiding). Denk aan verandering van werk (taakverschraling,
verlies van regelruimte en vakmanschap) maar ook toename werkdruk en afnemende
betrokkenheid en bevlogenheid. Literatuuronderzoek bevestigt deze verwachting.
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Blij met digitalisering
van het werk?
Interview met Marianne Wendt
(door het A&O Fonds Rijk)
Is het technisch mogelijk om deze werkzaamheden te digitaliseren? Ja.
Bespaart het kosten? Ja. Oké, dan doen we het!
Zo gaat vaak de besluitvorming over digitalisering bij de overheid. De
vakbonden maken zich zorgen: waarom spelen in die besluitvorming de
effecten voor medewerkers geen rol?
Meer werk

‘Digitalisering kan negatieve gevolgen
hebben op het werk, zoals kwantitatieve
overbelasting, mentale overbelasting en
routinematig werk’, zegt Marianne Wendt,
vakbondsbestuurder AC Rijksvakbonden en
projectleider van een onderzoek naar die
effecten. Van kwantitatieve overbelasting is
sprake wanneer je door technologische
vernieuwing in je beleving meer werk
krijgt. Een voorbeeld: Sinds er camera’s zijn
in de Rotterdamse havens, zien medewerkers overal verdachte situaties, maar ze
kunnen niet op al die plaatsen tegelijk zijn
om te zien of er echt iets aan de hand is.
Dat vormt een stressfactor.

Zwaarder werk

Een brugwachter bediende voorheen één
brug; hij was daar zelf aanwezig. Nu werkt
hij op afstand en houdt hij via camerabeelden verschillende bruggen tegelijk in de
gaten. Dat maakt het werk zwaarder en
geeft mentale overbelasting.
Bij de Belastingdienst hadden veel medewerkers een afwisselende baan. Toen werd
het werk gespecialiseerd en vervolgens
gestandaardiseerd. Na digitalisering bleef
puur routinewerk over. Over dit soort
ontwikkelingen maken de vakbonden zich
zorgen. Digitalisering gaat vrijwel nooit
over het effect op duurzame inzetbaarheid
van medewerkers. Het onderzoek moet
daarover meer kennis opleveren.

Tijd indelen

Positieve effecten ziet Marianne ook.
'Digitalisering maakt het mogelijk om op

allerlei plekken en op alle tijden te werken.
Je kunt dus zelf je tijd indelen. Ook kunnen
saaiere taken in het werk gedigitaliseerd
worden, waardoor er meer tijd overblijft
voor leuker en afwisselend werk.'

Onderzoek

Voor de uitvoering van het onderzoek
werkt Marianne samen met een senior
onderzoeker van Technische Universiteit
Eindhoven. De Belastingdienst en het
ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V)
zijn vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep. Het onderzoek begint met literatuurstudie over welke invloed technologie
heeft op de eisen die werk aan je stelt aan
de ene kant, en op kenmerken om aan die
eisen te voldoen aan de andere kant.

Interviews

Daarna volgt onderzoek in de vorm van
interviews met medewerkers op specifieke
plekken binnen het Rijk. ‘De Belastingdienst en J&V zijn goede plekken om
onderzoek te doen. Maar we staan open
voor suggesties voor andere werkplekken
bij de overheid waar we medewerkers
kunnen interviewen over de effecten van
digitalisering op hun werk. We hebben wel
wat zicht op situaties binnen de overheid,
maar dat is lang niet volledig.’ Een rapport
met de resultaten van het onderzoek is
eind 2020 beschikbaar, zo meldt Marianne.
Daarin komen ook beleidsaanbevelingen
over hoe technologie het beste kan worden
toegepast in het werk. Eén daarvan zal zijn
dat in de besluitvorming over digitalisering
ook moet worden gekeken naar het effect
op duurzame inzetbaarheid.
(Bron: A&O Fonds Rijk)
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Individueel Keuzebudget en
Verlofsparen komt eraan!
In de cao 2018-2020 is afgesproken om per 1 januari 2020 te starten
met het Individueel Keuzebudget en een Verlofspaarregeling.
Wat hebben vakbonden en rijkswerkgever ook alweer afgesproken?
1.

Per 1 januari 2020 wordt een individueel
keuzebudget (IKB) ingevoerd.
2. Het budget bestaat uit geld en tijd. Deze
elementen zijn naar wens uitwisselbaar.
3. Het budget kan je gebruiken om:
• Verlofuren te kopen die als vakantie-uren
kunnen worden opgenomen of in de
verlofspaarregeling kunnen worden
gestort
• Tijd te verkopen
• Geld op een door jou gekozen moment te
laten uitbetalen
• Geld te besteden aan IKAP-doelen
Je kiest zelf je uitbetalingsmoment. Kies je
niet, dan wordt het budget in geld aan het
eind van het jaar automatisch uitbetaald.

Hoe staat het met de uitwerking?

De vakbonden en de rijkswerkgever werken
aan de laatste details.
Na de zomervakantie gaan we alle leden
uitgebreid informeren via een Ledenbrief.

Levensloop en IKB

Heb je nog levensloopverlof? Let dan
op want tot eind 2021 kun je het verlof
opnemen, daarna wordt het uitbetaald. Helaas kan het verlof niet
onbelast worden gestort in het nieuwe
Individueel Keuze Budget (IKB).
NB:
Saldo dat op 31 december 2021 vrijvalt,
wordt bij je belastbaar inkomen van
2021 geteld.
Mogelijk kan je de progressieve
heffing over het vrijgevallen saldo
verminderen door een beroep te doen
op de middelingsregeling. In dat geval
wordt het belastbaar inkomen over
een periode van 3 jaar – waarin ook
het hoge belastbaar inkomen van 2021
valt – gemiddeld. Daardoor kan je de
progressieve heffing over het eenmalige hoge inkomen temperen.

Onderhandelaarsakkoord over Roosterinnovatie en Hervorming nachtarbeid &
vaste TOD 55+ komt steeds dichterbij
Hoe staat het met de onderhandelingen?

We verwachten over niet al te lange tijd een
onderhandelingsresultaat te bereiken. Maar als
dat lukt, is de tijd om een ledenraadpleging te
organiseren vóór de zomervakanties te kort.
Leden ontvangen in dat geval alleen informatie
over de contouren van het akkoord.

Wat betekent dit voor de ledenraadpleging?

Geen informatiebijeenkomst in de zomer.
Geen ledenraadpleging in de zomer.
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AC Rijksvakbonden wil de leden niet tijdens
de zomervakanties laten stemmen over een
onderhandelingsresultaat. Dat betekent dat
(ongeacht het moment van bereiken van
een onderhandelingsresultaat) we pas na
de zomervakanties een ledenbijeenkomst
en de ledenraadpleging houden. Dat geeft
iedereen de mogelijkheid om goed geïnformeerd te kunnen stemmen.

Meer inhoudelijke info?
Lees hier.
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Een
overheid
die de
banenafspraak
niet
inlost

Pijnlijk om te constateren dat de overheid een inclusieve arbeidsmarkt
wenst, maar dat het in de overheidssector niet in staat is de banenafspraak na te komen. Dit in tegenstelling tot de markt.
(Achtergrond over de Wet Banenafspraak, vind je hier in onze Nieuwsbrief
november 2018.)

Een onvoldoende

Zo zijn er bijvoorbeeld bij de Belastingdienst op 31 maart 2019 slechts 243 banen
vervuld. Op grond van het quotum moet de
Belastingdienst in 2019 uitkomen op totaal
897 banen. Een onvoldoende dus en druk
op de ketel blijft nodig.

‘Enthousiaste werkgever’ is succesfactor

Het potentieel binnen de overheid om
banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren is zeker nog niet volledig
benut. Daarnaast blijkt dat veel van de
ervaren knelpunten en succesfactoren bij
werkgevers markt en overheid vergelijkbaar
zijn. En wat is dan de grootste en allesbepalende succesfactor? Commitment van en
enthousiasme bij de werkgever.
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Wat gaat de overheid doen?

Om de doelstelling van 125.000 extra
banen voor zowel markt- als overheidssector te realiseren, is onlangs door BZK
en SZW een bestuursakkoord afgesloten
met alle overheidssectoren. In dit akkoord is afgesproken dat er op 1 juni
2019 een werkagenda met acties komt.
De werkagenda’s en resultaten worden
uiteindelijk op sectorniveau gerapporteerd, besproken en onderling gedeeld.
Vervolgens rapporteren en publiceren
de sectoren over de inspanningen van de
werkgever in hun sector.
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Oproep aan MZ: voldoet jouw
dienstonderdeel aan de caoafspraak ‘HR voor de medewerker’?
Medewerkers binnen het Rijk missen
persoonlijke begeleiding en persoonlijk
contact als zij na willen denken over
loopbaanstappen of vragen hebben over
de cao of een opleiding. Benodigde informatie is op het Rijksportaal te vinden, via
de P-Direkt telefonische helpdesk en bij de
leidinggevende, zo meldt de rijkswerkgever. Maar is dit voor alle medewerkers

voldoende om de stap te zetten? Is daarvoor niet persoonlijke benadering, veiligheid en onafhankelijkheid cruciaal?
In de cao 2018-2020 is daarom de afspraak
‘HR voor de medewerker’ gemaakt. Dit
moet departementaal verder worden
opgepakt. Vraag aan de MZ: Hoe verloopt
dit bij jouw dienstonderdeel?

Afvinklijst voor MZ: cao-afspraak ‘HR voor de medewerker’
De medewerker is zelf eigenaar van zijn loopbaan. De werkgever
ondersteunt de medewerker hierbij door tijd, budget en faciliteiten rondom leren en ontwikkelen beschikbaar te stellen.
Leidinggevenden zijn voor medewerkers het eerste aanspreekpunt
bij oriëntatie op hun loopbaan, waaronder vragen over opleidingsof stagemogelijkheden.
Een veilig klimaat waarin het op gezette tijden veranderen van
werkzaamheden een normaal en terugkerend onderwerp van
gesprek is.
Laagdrempelig HR-advies rechtstreeks toegankelijk. Onafhankelijk
advies en een persoon met wie vertrouwelijk kan worden gesproken kunnen medewerkers ondersteunen in hun loopbaanoriëntatie
en het zelfstandig maken van keuzes. Ook kan het helpen bij het
formuleren van ontwikkelafspraken in de voorbereiding van het
functioneringsgesprek.
Partijen stellen vast dat in dit kader steeds vaker – soms in de vorm
van een tijdelijk experiment – vormen van loopbaanadvies voor de
medewerker worden georganiseerd binnen organisatieonderdelen.
De precieze behoefte hieraan kan per organisatie verschillen,
waardoor maatwerk geboden is .
Partijen spreken af dat bij organisaties waar (nog) geen sprake is
van laagdrempelig en onafhankelijk HR-advies, dit aan de orde kan
worden gesteld door medezeggenschap of vakbonden.
Op organisatieniveau kunnen afspraken worden gemaakt over het
gewenste pakket aan voorzieningen en de ontsluiting van de al
bestaande mogelijkheden voor de medewerker.
Een voorbeeld van zo’n reeds bestaande mogelijkheid is het Kennispunt Financiële Rechtspositie (KFR). Bij het KFR kan een medewerker (veelal zonder toestemming van leidinggevende) terecht
voor vragen over financiële aangelegenheden bij veranderingen
door bijvoorbeeld reorganisatie, ontslag, ziekte of pensioen.
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Vraag voor MZ: wel of niet
adviesrecht bij een globale schets?
Zowel in het ARAR als in de WOR wordt gesproken over een voorgenomen besluit.
In het ARAR wordt de medezeggenschap echter bij een voorgenomen besluit tot
aanvang van een voorbereidende fase geïnformeerd en om een zienswijze gevraagd (de voorbereidende fase wordt met name ingeroepen als krimp in het
personeelsbestand wordt verwacht). In de WOR wordt de medezeggenschap in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen op elk voorgenomen besluit.

Let op: Geen contourenschets nodig /
wel globale omschrijving

Per 1 januari 2018 is er geen contourenschets meer nodig om de voorbereidende
fase te starten. Deze schets werd namelijk
vaak te gedetailleerd opgesteld. Hierdoor
kon de vrijwillige (nu de zogenaamde
voorbereidende) fase pas starten als de
nieuwe organisatie al in grote mate bekend
was. In plaats van een contourenschets
volstaat nu een globale omschrijving van de
voorgenomen nieuwe reorganisatie. In
deze omschrijving is aangegeven:
• Dat overtolligheid dreigt in bepaalde
functiegroepen.
• De argumentatie waarom de voorziene
krimp noodzakelijk is.
• De argumentatie waarom locatiewijziging nodig is.
MZ geeft hierop zijn zienswijze. Meer info
klik hier.

Globale schets als aanvullende MZ-beïnvloedingsmogelijkheid
De bonden hebben de zienswijze op een
globale schets bedoeld als een aanvullende
beïnvloedingsmogelijkheid van de medezeggenschap op het moment dat wel
veranderingen in de organisatie plaatsvinden maar zonder dat alle individuele
personele gevolgen te overzien zijn. Deze
fase wordt ondersteund met individuele
faciliteiten en de vakbonden hebben dit de
voorbereidende fase genoemd.

Alle personele gevolgen te overzien?

Op het moment dat wel alle personele
gevolgen te overzien zijn, is er sprake van
een voorgenomen besluit en geldt ook het
adviesrecht op grond van de WOR. Deze
verplichte fase volgt op de voorbereidende
fase maar kan in overleg met de bonden
ook direct gestart worden.

Ontstaan van verwarring

Verwarring ontstaat als het bevoegd gezag
zegt dat er sprake is van een voorbereiden-
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de fase maar al wel alle individuele gevolgen in kaart heeft gebracht via een waswordt-lijst (IST-SOLL). Dit is bijvoorbeeld
gebeurd bij de ‘topstructuur reorganisatie’.

Wat kan je dan doen bij verwarring?

Je kan dan twee dingen doen:
• Dit behandelen als een globale schets
(ondanks dat hier dan feitelijk geen
sprake is van een globale schets) en de
voorbereidende fase starten. Dat betekent dat de medezeggenschap zijn
zienswijze mag geven. Na verloop van
de afgesproken tijd voor de voorbereidende fase kan dan overgegaan worden
naar een verplichte fase en in dat geval
zal de medezeggenschap om een advies
worden gevraagd.
• Indien er geen grote personele gevolgen
voorzien worden, kan je vanwege de
gedetailleerdheid ook afspreken om het
voorstel van de dienstleiding als een
voorgenomen besluit te behandelen. In
dat geval zal de medezeggenschap
advies moeten geven. Hiertoe zijn de
vakbonden over het algemeen alleen
bereid indien er geen grote personele
gevolgen verwacht worden, omdat je op
deze wijze feitelijk de voorbereidende
fase overslaat.

In het kort

De vakbonden hebben het bedoeld als een
extra beïnvloedingsmoment voor de medezeggenschap eerder in het traject van
reorganisatie. Maar indien de werkgever
niet eerst gebruik wil maken van een
globale schets maar gelijk al overgaat tot
een ‘gedetailleerde schets’ zal in samenspraak met de medezeggenschap gekeken
moeten worden over hoe dan te handelen:
OF: Gelijk overgaan naar een voorgenomen
besluit met bijbehorend advies en de
voorbereidende fase overslaan.
OF: Wel de voorbereidende fase starten
zodat de medezeggenschap dan pas in
latere instantie tot het advies kan komen.
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Vervroegen
AOW-leeftijd
en enkele gevolgen
We hebben in de laatste cao 2018-2020 afgesproken dat medewerkers
in 2020 pas vanaf 58 jaar met de PAS mogen gaan.
De reden was toen ingegeven door de
fiscale wetgeving van dat moment (pensioenrekenleeftijd van 68 jaar). De PAS-regeling mag 10 jaar voor de pensioenrekenleeftijd ingezet worden.
Nu wordt door het nieuwe pensioenakkoord van juni 2019 de AOW-leeftijd weer

gewijzigd. Logischerwijs zou je door verlaging van de AOW-leeftijd de pensioenrekenleeftijd kunnen verlagen. Echter, vooralsnog is het kabinet niet voornemens om
wetgeving te wijzigen waardoor de pensioenrekenleeftijd gehandhaafd blijft op 68
jaar.

Pas vanaf 1 januari 2020 wordt iemand die vanaf die datum de AOWleeftijd bereikt, ontslagen. Dit staat in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijk 2018-2020. (Zie ook de kadertekst op de volgende pagina.)
Maar wat zijn nu de gevolgen voor de rijksmedewerker van de vervroeging van de AOW-leeftijd (zoals afgesproken in het nieuwe pensioenakkoord van juni jl.)?
Per 1 januari 2020 worden medewerkers in
het Rijk ontslagen als ze de AOW-leeftijd
bereiken. Alleen met toestemming van de
leidinggevende is het mogelijk om na de
AOW-leeftijd nog door te werken. Dit is
afgesproken in de laatste arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 2018-2020.

Nu is de AOW-leeftijd door het pensioenakkoord vervroegd en dat heeft als gevolg
dat medewerkers in 2020 vier maanden
eerder ontslagen zullen worden vanwege
hun AOW-leeftijd en in 2021 zelfs acht
maanden eerder, dan waar ze nu rekening
mee houden. g

		

Huidige pad AOW-leeftijd		

AOW-leeftijd pensioenakkoord

2020		

66 jaar en 8 maanden			

66 jaar en 4 maanden

2021		

67 jaar					

66 jaar en 4 maanden
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Vanaf 2022 zou de AOW-leeftijd meestijgen
met de levensverwachting. Daarom was
deze nog onbekend.
Deze onverwachte vervroeging van de
AOW-leeftijd en dus ook de ontslagdatum,
heeft gevolgen voor de pensioenuitkering.
Als je eerder met pensioen gaat, dan krijg
je immers een lagere pensioenuitkering per
maand. Om deze reden heeft de AC Rijksvakbonden aan de rijkswerkgever voorgesteld dat medewerkers in 2020 en 2021
mogen kiezen of zij met ontslag gaan op de
oude AOW-leeftijd of de nieuwe AOW-leeftijd. Zodoende wil AC Rijksvakbonden
voorkomen dat deze groep medewerkers
straks minder pensioenuitkering krijgen,
dan waar ze nu rekening mee hebben
gehouden.
Binnenlandse Zaken moet nog reageren op
dit voorstel.

Wat staat er in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2018-2020?
•

•

•

•

Partijen spreken af dat doorwerken na
AOW-gerechtigde leeftijd vanaf
1 januari 2020 alleen mogelijk is in specifieke gevallen op basis van overeenstemming tussen het bevoegd gezag en de
medewerker.
Hierbij worden de persoonlijke en financiële omstandigheden van de medewerker
nadrukkelijk meegewogen. Het ontslag bij
het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd wordt hierop aangepast. De bepalingen, die gelden voor AOW-gerechtigde
medewerkers, zoals opgenomen in de Wet
werken na AOW-gerechtigde leeftijd
gelden hierbij.
De regeling Partiele Arbeidsparticipatie
Senioren, bedoeld in artikel 21a van het
ARAR, geldt niet voor AOW-gerechtigde
medewerkers.
De medewerkers, die op 31 december 2019
de AOW-gerechtigde leeftijd hebben
bereikt, kunnen op basis van de dan
geldende voorwaarden en reeds afgesproken aanpassingen in het VWNW-beleid
blijven doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Noot AC Rijksvakbonden

Medewerkers die nu al gebruik maken van de
PAS-regeling en vóór 1-1-2020 AOW-gerechtigd
worden en doorwerken, behouden na 1-1-2020
hun PAS-uren.
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Wist je dat...
•

er op 1 juli 2019 een verhoging komt in
het betaald ouderschapsverlof?

Er is dan 13 weken aanspraak op doorbetaling
van 60% in plaats van 55% bezoldiging.
Let op: Dit geldt alleen als je eerste periode
van dit verlof ingaat op of na 1 juli 2019.

•

Er per 1 juli 2019 een 2% salarisverhoging komt?

•

Ook als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, hij pensioen kan blijven
opbouwen?

Hoeveel er wordt opgebouwd is afhankelijk
van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een
werknemer die 80% tot 100% arbeidsongeschikt is, bouwt nog 50% pensioen op. Deze
werknemer heeft ook de mogelijkheid om het
pensioen aan te vullen tot het volledige
pensioenbedrag, door bij te sparen. In onderstaande tabel zie je wat de gevolgen zijn voor
pensioenopbouw.
Meer info, klik hier.

Opmaak van deze nieuwsbrief: Chris Regtop
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