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Bureau Veiligheid 

 
Hoogwaardige kwaliteit 
Bij Bureau Veiligheid staat kwaliteit voorop. Onze trainingen zijn met grote zorgvuldigheid ontwikkeld, 
waarbij we werken vanuit de praktijk. Juist omdat kwaliteit bij Bureau Veiligheid voorop staat, vinden we 
het zo belangrijk dat de opleiding waar u voor kiest, aansluit bij uw organisatiedoelstellingen. Onze 
trainingen en opleidingen kunnen dan ook worden aangepast aan uw situatie. Hierin werken we aan 
rendement op lange termijn. 
 
Bevoegde trainers en docenten 
De docenten en trainers van Bureau Veiligheid zijn professionals, die in een veilige leeromgeving 
deelnemers actief stimuleren met het ontwikkelen en uitbreiden van hun kennis en vaardigheden. 
Deelnemers krijgen in een training een spiegel voorgehouden. Dit proces legt een basis om het eigen 
functioneren naar een hoger niveau te brengen. Onze trainers hebben hun kwaliteiten in de praktijk 
bewezen. Daarnaast hebben zij een pedagogische en didactische opleiding genoten.  
 
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
Bureau Veiligheid kenmerkt zich door haar investering naar opdrachtgevers laag te houden. Dit is voor ons 
haalbaar door kritisch te zijn op interne uitgaven en de overhead zo laag mogelijk te houden. 
 
Maatwerk 
Om een opleiding succesvol te maken is het voortraject van groot belang, waarbij uw opleidingsvraagstuk 
wordt besproken, alsmede de benodigde stappen om doelstellingen waar te kunnen maken. Alle 
opleidingen en trainingen kunnen naar wens worden aangepast. 
 
Registratie CRKBO 
Bureau Veiligheid is definitief opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Een 
onderwijsdeskundige van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland heeft onze organisatie doorgelicht 
op de volgende vijf onderdelen (bestaande uit dertig auditeisen): Zorgvuldigheid, Rechtszekerheid, 
Kenbaarheid, Redelijkheid en Betrouwbaarheid.  
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Herkennen van bewoners met psychiatrische problemen 

 
Wanneer je werkzaam bent binnen het sociaal werkveld kom je in meerdere of mindere mate in contact 
met mensen met psychiatrische problemen.  Hoe herken je mensen met psychiatrische problemen? Welke 
ziektebeelden zijn er? Hoe ga je hier mee om? Wanneer verwijs je door en naar wie? In de training 
Herkennen van bewoners met psychiatrische problemen krijg je antwoord op deze vragen. 
 
In de training word je rondgeleid in de wereld van de psychiatrie. Door interactieve theorie en casussen krijg 
je kennis en inzicht in het kennen en herkennen van diverse ziektebeelden. Je krijgt vervolgens ook inzicht 
hoe je hier mee om kunt gaan in je werk en waar je door zult moeten verwijzen. 
Herkenbare voorbeelden en casussen uit de eigen praktijk bieden de mogelijkheid om te ervaren hoe je in 
omgang met mensen met een psychiatrische stoornis respectvol en toch doelgericht omgaat met 
mogelijkheden en beperkingen die zij vanuit hun ziekte met zich meebrengen. 
 
Doelstellingen 

- Je hebt kennis van de meest voorkomende ziektebeelden; 
- Je kunt inschatten met welk psychiatrisch gedrag je te maken hebt; 
- Je kunt een inschatting maken hoe te reageren op deze bewoner en wanneer je doorverwijst 

naar hulpverlening. 
 
Programma  

- Basiskennis over psychiatrische ziekten;  
- Stemmingsstoornissen; 
- Angststoornissen; 
- Posttraumatische stressstoornis; 
- Herkennen van psychotische symptomen; 
- Persoonlijkheidsstoornissen; 
- Verslaving; 
- Vaardigheden in het herkennen van gedrag horend bij psychiatrische stoornissen; 
- Concreet leren signaleren en melden/doorverwijzen; 
- Basishouding, interactie en gedrag. 

 
Tijdsduur: 1 dag van 09.00 – 16.00 uur 
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Zorgsignalen achter de voordeur – Vrijwilligers in het sociaal domein 

 
Vrijwilligers, werkzaam in het sociaal domein, hebben een belangrijke ogen en oren functie. Zij komen bij 
bewoners in huis en kunnen zodoende afwijkende gedragingen of zorgsignalen doorgeven in aan de sociaal 
werkers.  
 In de training Zorgsignalen achter de voordeur leer je om mogelijke problemen of misstanden te signaleren, 
zoals verwaarlozing, vervuiling, vermoedens van huiselijk geweld, verslaving of dementie.  
  
De training wordt ingestoken vanuit praktijksituaties met beeldmateriaal, waar je dagelijks mee te maken 
kan hebben. Waar nodig wordt hier de theorie en achtergronden aan toegevoegd.  
  
Doelstellingen 

- Je weet wat zorgsignalen zijn, hoe te herkennen en concreet door te melden; 
- Je hebt algemene vaardigheden hoe je op te stellen bij bewoners met zorgsignalen en kent de 

belangrijkste do’s en dont’s. 
  
Inhoud 

- Wat zijn zorgsignalen? 
- Signaleren zorgsignalen: 

- Gedrag tijdens een gesprek; 
- Inhoud van het gesprek/ mail; 
- Signalen in de woonomgeving; 
- Niet-pluis gevoel. 

- Vervuiling en verwaarlozing van de woning; 
- Verslaving; 
- Psychische klachten; 
- (Beginnende) dementie; 
- Huiselijk geweld; 
- Geen toegang tot de woning; 
- Algemene omgangsvormen bij psychiatrie en dementie. 
- Toepassen do en dont’s; 
- Oefenen met ondersteuning van een trainingsacteur. (In groepjes - niet 1 op 1.) 

 
Tijdsduur: 1 dag van 09.00 – 16.00 uur.  
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Motiverende Gespreksvoering met kwetsbare bewoners 

Als professional kom je regelmatig in contact met mensen waar de problemen de overhand hebben en toch 
lijkt het alsof ze niet willen veranderen. ‘Hoe ga je met deze mensen in gesprek?’  Hoe ga je om met 
eventuele weerstand of ontkenning? Wat neem je als uitgangspunt? Hoe bereik je in het gesprek dat de 
cliënt zelf gaat ontdekken waarom het belangrijk voor hem is om te veranderen. Hoe en welke afspraken 
maak je? 
In de training motiverende gespreksvoering met kwetsbare bewoners krijg je handvatten en vaardigheden 
om gedragsverandering bij kwetsbare bewoners op gang te brengen. We besteden aandacht aan de wijze 
waarop je ervoor kunt zorgen dat je op een constructieve wijze leert het contact op te bouwen. 
Motiverende Gespreksvoering is gericht op de ambivalentie van het individu. Hierin sta je zonder oordeel en 
neutraal. Immers bij verandering is veelal sprake van een mate van ambivalentie. Deze ga je samen 
onderzoeken en samen oplossen. 
 
Doelstellingen 

- Je krijgt inzicht in meer veranderingsbereidheid; 
- Je bent in staat om gesprekken te voeren met kwetsbare bewoners en weet wat wel en niet te 

doen om professioneel contact te maken; 
- Je leert in gesprek met kwetsbare mensen om afspraken te maken. 

 
Programma 

- Principes van motiverende gespreksvoering;  
- Hoe ga je om met bewoners met problemen; 
- Hoe om te gaan met weerstand; 
- Wat is verandertaal en hoe zorg je voor verandertaal; 
- Welke gesprekstechnieken zet je in om verandertaal uit te lokken; 
- Dilemma’s met betrekking tot veranderen bespreken; 
- Voor- en nadelen om wel of niet te veranderen; 
- Weerhouden om te veranderen. 
- Hoe maak je ambivalentie bespreekbaar? 
- Belangen van de ander als uitgangspunt. 

 
Tijdsduur: 1 dag van 09.00 – 16.00 uur.  
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Werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
 
Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in vele vormen voor. Fysiek, seksueel, psychisch geweld, 
verwaarlozing en financiële uitbuiting. Geweld in huiselijke kring gaat vaak geleidelijk. Beetje bij beetje 
wordt het erger. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld en 
toch praten we er liever niet over. De pleger probeert te voorkomen dat er over wordt gepraat en het 
slachtoffer houdt uit schaamte vaak zijn of haar mond.  
 
In de training werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaat het over juist 
toepassen van deze meldcode.  Waaruit bestaat de meldcode en wat valt er allemaal onder? Hoe kan ik 
verschillende vormen van geweld en dwang herkennen en hoe maak ik vervolgens mijn vermoedens 
bespreekbaar met mijn cliënt? Op welke wijze zorg ik dat mijn vertrouwensrelatie goed blijft? Met welke 
organisaties werk ik samen en hoe gaan we om met privacy? Vervolgens gaan we aan de slag met casuïstiek 
en oefenen we in gespreksvoering met slachtoffers, familieleden en plegers. 
 
Doelgroep 
De training werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bestemd voor medewerkers 
die vanuit hun rol als professional in contact staan met staan met ouders, kinderen en jongeren. 
 
Doelstellingen 

- De cursist weet welke vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling er zijn.  
- De cursist kan een inschatting maken hoe om te gaan met eigen dilemma’s. Hoe ga je met zaken om 

als je een vertrouwenspersoon bent?  Wat betekent dit voor de relatie met de cliënt?  
- Bespreekbaar maken van vermoedens. 

 
Tijdsduur: 1 dag van 09.00 – 16.00 uur. 
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Bewoners met een lager IQ 

 
 
Mensen met een lager IQ worden in communicatie veelal overvraagd door de professionals waar zij mee te 
maken hebben. Dit is begrijpelijk omdat de beperking onzichtbaar is en door betrokkenen veelal 
gecamoufleerd of overschreeuwd wordt. Het gevolg van de overvraging kan zijn miscommunicatie, 
onbegrip, irritatie en het niet nakomen van afspraken. 
De training bewoners met een lager IQ richt zich op het herkennen en effectief communiceren van mensen 
die een lager dan gemiddeld intelligentieniveau hebben. 
 
Doelstellingen 
In de training krijg je kennis van het verstandelijke en het sociaal- emotioneel niveau van functioneren van 
mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. 
Je krijgt inzicht in oorzaken van gedrag en in wat je wel en niet kunt verwachten van deze bewoners.  
 
Je leert je communicatie aan te passen aan het niveau van functioneren van mensen met een lager IQ. 

 
Programma 

- Kenmerken van een lager IQ. 
- Het verschil tussen het verstandelijke niveau van functioneren en het sociaal –emotioneel niveau 

van functioneren: het kúnnen en áánkunnen. 
- De gevolgen van de beperking voor het functioneren op de verschillende levensgebieden. 
- Signalen die kunnen duiden op een lager IQ. 
- De SCIL: een eenvoudig toepasbaar instrument om een vermoedelijke LVB vast te stellen. 
- Overvraging en ondervraging van mensen met een lager IQ 
- Het spanningsveld tussen zelfredzaamheid en overvraging. 

 
Tijdsduur: 1 dag van 09.00 – 16.00 uur.  
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Straatcultuur 

 
 
De straatcultuur kent net als de normale samenleving verschillende rangen en standen. Het belangrijkste 
‘betaalmiddel’ is respect. Jongeren komen vaak in de problemen bij pogingen respect te verdienen. Het 
woord respect heeft op straat een heel andere betekenis dan in de samenleving. Zo groeit iemand in rang 
na een tijd in de gevangenis te hebben doorgebracht. In veel gevallen biedt een verblijf in de gevangenis 
juist mogelijkheden om de criminele activiteiten verder te ontplooien. 
 
In Nederland is een kloof tussen de straatcultuur en de burgermaatschappij. Net als de burgermaatschappij 
heeft de straatcultuur haar eigen taal, regels, normen en waarden.  
 
De kloof tussen straatcultuur en de burgermaatschappij betekent in veel gevallen dat communicatie tussen 
deze twee verschillende culturen moeilijk is. De training is erop gericht deze communicatie mogelijk te 
maken. Het doel van de training is het aanreiken van tools om de kloof te overbruggen. 
 
In de training Straatcultuur is een ex-straatjongere aanwezig. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen vanuit de 
straatcultuur en reikt vanuit eigen praktijk handvatten aan om op een doeltreffende wijze in gesprek te 
gaan met jongeren. 
 
Doelstellingen: 

- Je krijgt inzicht in het ontstaan van straatcultuur;  
- Je hebt kennis van de burgermaatschappij en de straatcultuur; 
- Je bent in staat om de kloof tussen de burgermaatschappij en de straatcultuur te overbruggen; 
- Je bent in staat om op een constructieve wijze in gesprek te gaan met jongeren. 
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Mentale Veerkracht 

Veranderingen in werkzaamheden, intensieve gesprekken, meer doen met minder mensen of hogere 
werkdruk in het algemeen.  
Mentaal weerbaar zijn speelt een belangrijke rol in situaties die ervaren worden als uitdagend. Het geeft 
inzicht in waarom mensen met dezelfde eigenschappen en onder dezelfde omstandigheden toch anders 
reageren op stressvolle situaties.  

 
Herkenbaar? 
- Ik kan er niet goed tegen als... 
- Morgen zie ik die man weer. Wat nu als... 
- Ik hoop maar dat mijn collega... 
- Ik ben er klaar mee. Ze luisteren toch niet... 
 
De training Mentale Veerkracht is voor medewerkers die meer rust en controle willen wanneer zij zich in 
stressvolle situaties bevinden. In de training is veel aandacht voor emotionele en mentale weerbaarheid. In 
een veilige trainingsomgeving word je bewust gemaakt van je eigen gedrag en reactie tijdens stressvolle 
momenten.  



 
 

 

© 2018 Bureau Veiligheid          11 

Communicatie met Statushouders  

 
Er is de laatste jaren een enorme instroom geweest van vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en 
andere onrustige gebieden. De bedoeling is dat deze mensen snel integreren en gehuisvest worden zodat ze 
makkelijk in onze maatschappij integreren. Vluchtelingen stappen in het tijdsbestek van een aantal 
maanden van de ene (oosterse) cultuur in de andere (westerse) cultuur.  
 
In de training Communicatie met Statushouders ligt de focus in eerste instantie op je eigen culturele 
bagage. Hoe ligt dit in verhouding met de waarden, normen en praktijk van vluchtelingen met een andere 
culturele achtergrond? Hoe ga je om met mensen met een hoge status in eigen land? Hoe ga je om met 
taalbarrières?  
 
Doelstellingen 

- De blik op culturen en religies te verruimen om makkelijker aansluiting te kunnen zoeken; 
- Inzicht in de eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt; 
- Kennis van de Syrische, Afghaanse en Eritrese cultuur; 
- Overbruggen van cultuurgevoeligheden. 

 
Programma 

- Oefenen waarnemen en interpretatie;  
- Verwachtingsmanagement; 
- Contact vanuit vertrouwen; 
- LIVEgesprekken met gastsprekers uit Syrië en Eritrea;  
- Praktische toepasbaarheid: 
- Betrekken van statushouders in de maatschappij; 

o Kennismaken met buren; 
o Leefgewoontes vanuit thuisland; 
o Waar komen betalingsachterstanden vandaan? 
o Communiceren met taalbarrière; 
o Oefenen met casuïstiek. 

 
 
 
 



 
 

 

© 2018 Bureau Veiligheid          12 

Interculturaliteit (verdiepingstraining) 

 
Familie Baho bestaat uit vader Farid, 52 jaar, moeder Zeynep 42 jaar en 3 kleine kinderen. Vader Farid is  
4 jaar geleden gevlucht uit Syrië, 2 jaar later volgde de rest van de familie. Sinds het begin van de oorlog 
heeft hij geen contact meer gehad met zijn broer Hasan. Hasan is aan het begin van de oorlog opgepakt 
door het Syrische leger en sindsdien vermist. 
Familie Baho heeft sinds 1,5 jaar een woning. Sinds enkele maanden is er geluidsoverlast. De buren hebben 
meerdere malen geklaagd. De kinderen spelen tot laat in de avond op de galerij. De gordijnen zitten dicht 
en vader Farid komt niet meer buiten.  
 
Herken je dit? 
Hoe zou je het gesprek aangaan met familie Baho? 
 
Hoe bemiddel je in zo’n situatie tussen de buren voor een betere leefbaarheid. 
En ook als het buiten je taak valt, hoe zou je vader Baho de weg willen wijzen naar de hulpverlening? 
 
Deze training is een verdieping op de training Communicatie met Statushouders (ook bekend als ‘training 
interculturele communicatie met vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea’) en Interculturele 
Communicatie. 
 
In de training Interculturaliteit besteden we aandacht aan de situatie van statushouders en andere 
Nederlanders met een migratieachtergrond (zoals Turken en Marokkanen) in Nederland. Met welke 
problemen zien zij zich in het dagelijks leven geconfronteerd? Hoe ervaren zij de Nederlandse cultuur? 
Welke normen en waarden worden gedeeld, wat wijkt af? 
Gastsprekers bieden ons een perspectief op hun beleving van de eigen cultuur in het licht van de 
Nederlandse cultuur. 
 
Doelstellingen 

- Kennis van de Oosterse culturen, waaronder Turkse en Marokkaanse culturen; 
- Je hebt inzicht in de culturele gevoeligheden en hoe je deze kunt overbruggen. 
- Je wat cultuur-eigen is en welke bagage de statushouders hebben meegenomen. 
- Inzicht in je eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt; 
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Interculturele Communicatie  

 
 
Een substantieel deel van de Nederlandse bevolking is van niet-Nederlandse komaf. Dit betekent dat je te 
maken kunt krijgen met culturele aspecten die de nodige kennis en ervaring van de culturele achtergrond 
vergen. Situaties waar wij niet een twee drie antwoord op hebben en lastig vinden om professioneel mee 
om te gaan. In de training Interculturele Communicatie krijg je kennis en inzicht krijgen in de verschillende 
culturen. Hierdoor kun je mensen makkelijker sturen naar onze cultuur of in elk geval de boodschap beter 
overbrengen. Je krijgt handvatten om effectiever met andere culturen om te gaan. 
 
Doelstellingen 

- Kennis van de Oosterse culturen, waaronder Turkse en Marokkaanse culturen; 
- Inzicht in je eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt; 
- Kennis van de andere cultuur; 

Het leren overbruggen van cultuurgevoeligheden. 
 
Waardenpatronen 

- Sociale rollen binnen de familie; 
- Sociale rollen buiten de familie. 

 
Communicatie 

- Ervaring, Reflectie, Bewustzijn + Conclusie en Uittesten. 
- Bewust worden van: verbaal, non-verbaal en metacommunicatie. 
- Cultuurverschillen bij uiting van emotie; 
- Door waarnemen en interpretatie en kennis van culturele achtergronden omgaan met uitingen van 

emoties; 
- Oefenen in praktische situaties. 

 
Deelnemer Stroomopwaarts over de training: 

- Meer inzicht en begrip waarom iemand op een bepaalde manier reageert naar aanleiding van 
cultuurverschillen. 

 
Stroomopwaarts steunt inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk) niet in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. 
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Begeleiden van Statushouders naar Zelfstandigheid 

 
 
Wanneer een statushouder zich binnen een gemeente heeft gevestigd, dan moet er veel worden geregeld, 
zoals huisarts, school voor de kinderen, zaken in en rondom de woning, inkomensvoorzieningen, onderwijs 
en afsluiten zorgverzekering. Verder kunnen zij in aanmerking komen voor de basisdienstverlening in de 
stad op het gebied van onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en werk. Het eerste jaar neemt veelal 
Vluchtelingenwerk veel voor haar rekening. Maar na een jaar stopt dit… En wat nu als statushouders nog 
helemaal niet zo ver zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij? 
 
Als sociaal werker heb je een belangrijke rol in de begeleiding van statushouders en ondersteun je waar 
nodig in het integratieproces. Gezondheidszorg, onderwijs, werk, uitkeringen en toeslagen zijn zaken die 
voor ons vanzelfsprekend zijn. Problemen ontstaan doordat veel nieuwkomers andere verwachtingen 
hebben hoe het in Nederland gaat. In een land als Eritrea zijn er geen toeslagen of huursubsidies en een 
lening vanuit de overheid kennen ze niet. Doordat de vele informatie die ze in Nederland krijgen niet altijd 
goed begrepen wordt, komen veel statushouders in geldproblemen 
 
In de cursus ‘Begeleiden van Statushouders naar Zelfstandigheid’ krijg je kennis en inzicht in wat nodig is 
voor statushouders om op eigen benen te staan. Daarnaast train je je vaardigheden in het contact en 
begeleiding van statushouders. 
 
Programma  

- Wet en regelgeving  
- Rechten en plichten in Nederland  
- Huisvesting  
- Gezondheidszorg 
- Onderwijs  
- Arbeidsparticipatie   
- Maatschappelijke participatie 
- Ervaringsdeskundigen uit Syrië en Eritrea aan het woord - LIVEgesprekken 
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Participeren in Nederland voor Statushouders 

 
Je bent nieuw in Nederland komen wonen. Je leven in je thuisland ligt achter je en je bent nu in een land 
waar alles nieuw voor je is. Welke bagage heb je meegenomen? Hoe bouw je je leven hier op?  
In de workshop Participeren in Nederland voor Statushouders krijg je inzicht in de Nederlandse cultuur, de 
omgangsvormen en vaardigheden hoe je hier mee om gaat. Je wordt voorbereid op contact met je buren in 
je straat, situaties die zich op school voor kunnen doen, kennismaking en sollicitatiegesprekken, 
werksituaties.  
 
De workshop duurt afhankelijk van het gekozen programma 1 tot 3 dagdelen. 
 
Programma  
Workshop 1 en 2: 

- Nederlandse kernwaarden en Grondwet 
- Nederlandse cultuur versus eigen cultuur 
- Familieladder oosterse/westerse cultuur 
- Communicatiebrug (elkaar leren aanspreken 

o Contact met omwonenden 
o Afspraken kunnen maken 

- Praktische zaken in de samenleving 
- Toepassen praktijksituaties 

o Rekening houden met de buren, geen vuilniszakken, fietsen en andere rommel op de galerij 
zetten, afspraken maken over geluid en geluidsoverlast, etc. 

- Informatie verkrijgen hoe het werkt als ik hulp nodig heb 
- Praktijksimulaties oefenen 

 
Workshop 3 

- Participeren?  
- Educatie: Nederlands leren  
- Nederland, een wirwar wetten en regels  
- Vrijetijdsbesteding/Ken je wijk 
- Nederlandse tradities  
- Wat vind je leuk en waar ben je goed in 
- Toepassing 
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Incompany 

Alle cursussen van Bureau Veiligheid zijn bij u op locatie te organiseren. Informeer naar de aantrekkelijke 
mogelijkheden.  

 

Agenda 2018 

Cursus Data en locatie Prijs p.p. 

Training Herkennen van bewoners met 
psychiatrische problemen 

 

17 april - Woerden 
 

€ 410 

Communicatie met Statushouders 
 

8 maart - Woerden 
 

€ 445 

Begeleiden van Statushouders naar 
Zelfstandigheid 
 

1 en 15 maart – Woerden 
5 en 19 april - Woerden 
1 en 15 mei – Zwolle 
 

€ 575,- 

Training Mentale Veerkracht 29 mei - Woerden 
 

€ 425,- 

Interculturaliteit 

 

31 mei - Woerden € 445 

Motiverende Gespreksvoering met kwetsbare 
bewoners 
 

7 juni - Woerden € 435 

Oefendag in gesprek met bewoners met 
psychische problemen 

 

12 juni - Woerden € 475,- 

 
Open inschrijvingsprijzen zijn inclusief dagarrangement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau Veiligheid 
Hamdijk 21 

9693 TB  BAD NIEUWESCHANS 
(0597) 67 28 36 

info@bureau-veiligheid.nl 
www.bureau-veiligheid.nl 
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