
Vitaliteit in de Buurt - Frequently Asked Questions (FAQ)

In dit document staan de meest gestelde vragen over Vitaliteit in de Buurt.
Kies hieronder een onderwerp of doorzoek het document met de toetsen CTRL+F.
Staat jouw vraag er niet bij? Stuur een mail naar info@vitaliteitindebuurt.nl
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1. Autonome zorg

Hoe zorgt Vitaliteit in de Buurt voor een meer autonome samenleving? En hoe
verhoudt zich tot het huidige zorgsysteem?
Het uitgangspunt van Beter in de Buurt is autonomie: dat je zelf bepaalt hoe je wilt leven,
leren en werken. Dat je zelf keuzes maakt wat voor jou het beste is en op die manier jouw
eigen levenspad creëert.

Autonomie in je werk is hetgeen doen wat bij je past en wat je echt leuk vindt en dat je
jouw werkomstandigheden zelf kan bepalen. Dit kan vanuit een baan in loondienst, als
zelfstandige of een combinatie hiervan. Als iedereen dit vanuit autonomie doet kunnen we
de zorg beter organiseren: betaalbaarder en menselijker. En een win-win situatie voor
zowel de zorgverlener als de cliënt bereiken. Vitaliteit in de Buurt faciliteert deze
autonomie, met name door het software platform Qustify, waardoor we de vrije
uitwisseling van vitaliteits- en zorgdiensten organiseren en jou als zorgverlener hierin
faciliteren. Vitaliteit in de buurt faciliteert autonomie ook door educatie aan te bieden
(events, webinars, tools en handboeken) en een netwerk. Lees ook de pagina Co-creatie.

Autonomie bereik je o.a. door onafhankelijk te zijn van hiërarchisch “management and
control”. Dat bereiken we door terugkoppeling binnen het systeem van kwaliteit en
tevredenheid. Kwaliteitsnormen spreek je onderling af via de collegia. Oftewel cliënten of
collega’s geven een terugkoppeling over kwaliteit en tevredenheid en niet een manager in
hiërarchie.

De weg naar autonomie gaat stap voor stap. We zien het als een hybride vorm: gebruik
maken van de huidige mogelijkheden in de zorg en geleidelijk over naar een meer
autonome vorm van zorg en vitaliteit. Het is aan jou als zorgverlener om te bepalen hoe
tevreden je bent met hoe je nu werkt en of je meer autonomie wilt in jouw werkleven. Je
bepaalt zelf hoe hard je wilt en kunt gaan.

2. Inschrijven als zorgverlener

Waar kan ik mij inschrijven als zorgverlener?
Vitaliteit in de Buurt is voor alle zorg- en vitaliteitsverleners die bijdragen aan een vitale
samenleving. Als zorgverlener kan je je dus bij Vitaliteit in de Buurt inschrijven. Na
inschrijving ontvang je een mail met verdere informatie. Zuster in de Buurt (wijkverpleging
en thuiszorg) valt onder Vitaliteit in de Buurt.
Ben je dienstverlener op een ander vlak dan de zorg of wil je van de platformen gebruik
maken als afnemer, dan kan je je inschrijven bij Beter in de Buurt.

Wat levert mij dit op als reguliere en/of complementaire zorgverlener?
Het doel van Vitaliteit in de Buurt is een samenleving waarin we spreken over vitaliteit en
gezondheid in plaats van ziekte. We organiseren samen de zorg op zo’n manier, zodat jij als
zorgverlener ook centraal staat en jij jouw eigen voorwaarden voor jouw werkleven kan
bepalen. Met de werkwijze van Vitaliteit in de Buurt kan elke zorgverlener weer vanuit het
hart werken met meer tijd en aandacht voor de cliënt en minder poespas. Hoe? Je blijft
vooral lekker doen wat je nu ook al doet, alleen stel je zelf de voorwaarden voor jouw
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werkleven. Hierdoor verbeteren we samen de kwaliteit van het werken in de zorg en
daarmee de kwaliteit van de zorg in het algemeen.
Om deze vitale samenleving te bereiken faciliteert Vitaliteit in de Buurt het volgende voor
alle zorgverleners (regulier en complementair):

● een platform voor een vrije uitwisseling van zorg- en vitaliteitsdiensten, waarbij je
in contact komt met zorgvragers en andere zorgverleners;

● ontzorging in administratie, planning, declaratie en facturatie, waardoor je je als
zorgverlener volledig kan richten op jouw vak

● multidisciplinair samenwerken in teams via de software, waardoor je samen kan
werken met andere zorgverleners rondom een cliënt, zoals: informatie uitwisselen,
videogesprekken voeren, contacten leggen met andere zorgverleners.

● als zorgverlener kan je volledig autonoom en zelfstandig werken, maar wel in
verbinding zijn met vele anderen

● samenwerken aan een gezamenlijke beroepsorganisatie (collegium)
● aanbieden van tools en trainingen waarmee we zorgverleners ondersteunen om

hun ideale werkleven in te richten
● vraagbaak en kenniscentrum voor allerlei vragen over ondernemen en de zorg.

Hoe meer zorgverleners aangesloten zijn bij Vitaliteit in de Buurt, hoe meer stappen we
kunnen nemen richting autonomie, zoals een eigen zorgverzekering en een eigen
economie.

Kan je je inschrijven als zelfstandige, in loondienst of als organisatie?
Je kunt je inschrijven als zelfstandige (zzp), als organisatie of in loondienst.
Zelfstandige (zzp) en organisatie
Als zelfstandige en als organisatie kan je gebruik maken van het platform Vitaliteit in de
Buurt waar een vrije uitwisseling is van zorg- en vitaliteitsdiensten. Je kunt ook jouw
volledige praktijk inschrijven bij Vitaliteit in de Buurt.

Als je nog geen zelfstandige (zzp) bent, dan kan je dit uiteraard wel worden en hier acties
in ondernemen. Als je ingeschreven bent bij Vitaliteit in de Buurt, dan kan je in jouw
portaal informatie vinden hoe je zzp-er wordt. Of bekijk de agenda op de website voor
webinars en workshops over zzp-er worden: www.vitaliteitindebuurt.nl/agenda.

In loondienst
Ook zorgverleners in loondienst kunnen meer autonomie creëren in hun werkleven. Als je
in loondienst bent, dan kan je je ook aanmelden bij Vitaliteit in de Buurt. Hierdoor ben je
direct ingeschreven voor de nieuwsbrief en heb je toegang tot jouw eigen portaal waar je
allerlei educatie kan vinden over meer autonomie in jouw werkleven (zoals tools en
handboeken). Eén van de tools is van onze partner WorkLifeBetter. Bekijk hier hoe zij jou
hierin kunnen faciliteren (www.worklifebetter.nl/start).

Het is natuurlijk wel mogelijk om deels in loondienst te blijven en deels als zelfstandige te
werken via Vitaliteit in de Buurt.
Het is als zorgverlener niet mogelijk om in loondienstverband gebruik te maken van het
platform om zorgdiensten uit te wisselen. Je kan uiteraard wel in loondienst zijn bij een
organisatie die aangesloten is bij Vitaliteit in de Buurt.
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Dien ik al ingeschreven te zijn als zzp’er?
Je hoeft geen zzp’er te zijn om je vrijblijvend bij Vitaliteit in de Buurt aan te melden. Als je
via het platform gaat werken en factureren, dan is het wel van belang ingeschreven te zijn
als zzp’er of als organisatie.

Als je nog geen zelfstandige (zzp) bent, dan kan je dit uiteraard wel worden en hier acties
in ondernemen. Als je ingeschreven bent bij Vitaliteit in de Buurt, dan kan je in jouw
portaal informatie vinden hoe je zzp-er wordt. En bekijk de agenda op de website voor
webinars en workshops over zzp-er worden: www.vitaliteitindebuurt.nl/agenda.

Kan ik als beginnend zorgverlener ook inschrijven?
Zeker! Als je met jouw zorg- of vitaliteitsdiensten bijdraagt aan een vitale samenleving,
dan kan je je inschrijven.

Heb ik een BIG-nummer nodig om mij in te schrijven?
Een BIG-nummer is niet verplicht. Bij het inschrijfformulier wordt hier wel naar gevraagd,
maar dit is geen verplicht veld. Indien jouw zorg vergoed wordt door een zorgverzekeraar
en de zorgverzekeraar verplicht dit wel, dan is het wel verplicht om in te voeren, zodat we
dit ook administratief goed kunnen verwerken.

Heb ik een KVK-nummer nodig om mij in te schrijven?
Om in te schrijven heb je niet direct een KVK-nummer nodig. Als je via Vitaliteit in de Buurt
jouw zorgverlening wil aanbieden en wil factureren, dan is een KVK-nummer wel nodig. De
reden is dat de facturen op naam van de zorgverlener worden gefactureerd, waar een
KVK-nummer op dit moment nog wel vermeld dient te worden. Beter in de Buurt is
hybride en beweegt mee met wat er in de maatschappij speelt. Wellicht dat dit in de
toekomst anders kan.

Werkt het al in de praktijk?
Zuster in de Buurt (een collegium van Vitaliteit in de Buurt) bestaat sinds 2015. Dit is een
thuiszorgorganisatie wat volledig non hiërarchisch is ingericht. Alle zorgverleners werken
op basis van het manifest en worden ontzorgd door Zuster in de Buurt voor administratie,
facturatie en declaratie. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op het verlenen van de
zorg. Een win win situatie: de zorgverlener kan eigen dagen en uren bepalen en kan (weer)
vanuit het hart zorg verlenen. Aan de andere kant wordt de cliënt verzorgd door een
zorgverlener die vanuit het hart zorg verleent, de tijd heeft en hierdoor een vaste
zorgverlener van de cliënt blijft.

3. Vraag en aanbod

Hoe werkt het bij elkaar brengen van vraag en aanbod? En hoe vinden cliënten de
juiste zorg?
We hebben een landkaartje van Nederland ontwikkeld. Op dat landkaartje komen de
zorgverleners te staan ingedeeld per plaats en zorgprofessie. Zorgvragers kunnen straks
met dat landkaartje zoeken naar een bepaalde zorgverlener in zijn/haar regio en op die
manier met zorgverleners in contact komen. Zowel de zorgverlener als de zorgvrager
krijgen een eigen account in Vitaliteit in de Buurt. Op dit moment zijn we het landkaartje
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aan het vullen met zoveel mogelijk zorgverleners om een breed zorgaanbod te bieden.
Zodra zorgvragers zich kunnen inschrijven, zullen we dit via de nieuwsbrief kenbaar maken.
Bovenstaande wordt mogelijk gemaakt door het IT-systeem Qustify.

Hoe kom ik als zorgverlener aan cliënten?
Dat kan op verschillende manieren:

● Als zorgverlener kan je jouw huidige cliënten inschrijven via jouw portaal in
Vitaliteit in de Buurt.

● Potentiële cliënten kunnen met jou in contact komen via het landkaartje. Als
zorgverlener wordt je zichtbaar op het kaartje als je bij Vitaliteit in de Buurt hebt
aangegeven dat je wilt starten en de aanmelding afgerond is.

● Andere zorgverleners kunnen ook met jou in contact komen via het landkaartje om
samen te werken rondom een cliënt.

4. Bijdrage deelname

Wat is de bijdrage van de zorgverlener?
Aanmelden als zorgverlener is geheel vrijblijvend en gratis. Als je vervolgens als
zorgverlener jouw diensten aanbiedt via Vitaliteit in de Buurt en de facturatie via Vitaliteit
in de Buurt laat verlopen, dan werken we op basis van Activity Based Costing. Dit betekent
dat er geen vaste kosten per maand zijn, maar dat er een percentage wordt ingehouden
van de (via Vitaliteit in de Buurt) gerealiseerde omzet. Op basis van Activity Based Costing
draag je een % fee af bij facturatie, dit is afhankelijk van de backoffice werkzaamheden. Zo
heeft de wijkverpleging en thuiszorg meer backoffice ondersteuning nodig voor het
maken van zorgplannen, zorgovereenkomsten, machtigingen, etc. Hierdoor geldt voor
wijkverpleging en thuiszorg dat er 8% fee wordt ingehouden bij elke uitbetaalde factuur
aan de zorgverlener. Voor alle overige zorg is dat 5%.
Deze bijdrage gebruiken wij om Vitaliteit in de Buurt te laten draaien voor een ideale
autonome samenleving, waaronder: het onderhouden en ontwikkelen van het IT-systeem
Qustify en het platform, het uitvoeren en ontwikkelen van de backoffice, tools en educatie
beschikbaar houden en uitbreiden van het netwerk. Hoe meer mensen er deelnemen aan
deze economie, hoe lager het % zal worden. De financiën die overblijven komen ten goede
van de samenleving vanuit agape. Dit is vastgelegd in de statuten van Beter in de Buurt.
De informatie en ontwikkelingen over deze financiën zullen we transparant delen.

5. Facturatie, declaratie en betaling

Waarom hebben jullie er voor gekozen dat betalingen eerst via Vitaliteit in de Buurt
gaan?
Een betrouwbare en transparante samenleving kent een eigen economie. Binnen Beter in
de Buurt wordt deze economie volledig vormgegeven wat de navolgende voordelen
oplevert:

● Transparantie en betrouwbaarheid.
Beter in de Buurt staat voor een nieuwe samenleving gebaseerd op transparantie
en vertrouwen. Om dit te kunnen garanderen zijn een aantal kenmerken
vastgelegd waarmee een transactie als betrouwbaar voor iedereen in het systeem
kan worden gezien. Een van deze kenmerken is de betaling.
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● Vergoeding facilitering
De vergoeding van facilitering wordt vergoed op basis van een percentage op het
moment van uitbetalen. Dit voorkomt kosten zonder dat je omzet maakt. Alle
kosten zijn daardoor variabele kosten geworden. Als zorgverlener betaal je een %
aan fee per uitbetaalde factuur (8% voor de wijkverpleging en thuiszorg en 5%
voor alle andere zorg). Deze fee is inclusief 21% BTW. De facilitering gebeurt
enerzijds door Beter in de Buurt, maar kan ook door andere aanbieders van
faciliteiten worden georganiseerd. Doordat de betalingen centraal worden
verwerkt kunnen met de uitbetaling direct alle aanbieders van faciliteiten tegelijk
worden uitbetaald. Dit voorkomt onnodige administratie waaronder debiteuren- en
crediteurenadministratie.

● Complementaire zorg
Steeds vaker wordt de zorg uitgevoerd door complementaire teams. Met deze
wijze van werken krijgt de cliënt, verzekeraar of overheid te maken met slechts één
factuur waarop alle diensten van de verschillende zorgverleners in één keer
gefactureerd worden. Beter in de Buurt zorgt dan automatisch dat de betaling
uitgesplitst wordt naar de bijdrage die iedere zorgverlener individueel heeft
uitgevoerd zonder dat daarin onderlinge verrekening plaats hoeven te vinden.

● Betaalovereenkomsten.
Het is mogelijk om bij zorgverzekeraars, gemeenten en andere overheden en
organisaties betaalovereenkomsten te verkrijgen. Dit kan via Beter in de Buurt
centraal georganiseerd worden.

● Diverse betaalmogelijkheden
Beter in de Buurt ondersteunt diverse betaalmethoden wat handig is voor de klant.

● Bevoorschotting
Beter in de Buurt zit een wereld waar individuele financieringen met daarbij
behorende aflossingen en rente tot het verleden behoren. Door deze werkwijze
kan er een vorm van collectieve bevoorschotting bestaan waarbij geldverstrekkers
een onderdeel vormen van de bedrijfskolom.

Kan je er ook voor kiezen om direct aan de cliënt te factureren?
Dat is niet mogelijk. Zie bovengenoemde redenen. De fee is ook een bijdrage zodat we
samen de zorg kunnen organiseren en daarmee de ideale samenleving kunnen creëren.

Hoe wordt er omgegaan met wanbetalingen?
Allereerst proberen we dit te voorkomen door te werken met het manifest. Als cliënten
zich straks in gaan schrijven, tekenen zij ook het manifest als een contract met henzelf.
De zorgverlener is uiteindelijk altijd eindverantwoordelijk voor het innen van de betaling
van de cliënt. Dit is het risico van de zelfstandige zorgverlener. De zorgverlener heeft een
relatie met de zorgvrager omdat er zorg verleend is. De zorgverlener is daarom de eerste
die de zorgvrager aanspreekt op het betalen van de factuur. De volgende stap is dat
Vitaliteit in de Buurt als service hier ook een rol in kan spelen middels sturen van brieven
of telefonisch contact. Mocht cliënt nog niet overgaan tot betaling, dan bespreken we
gezamenlijk de vervolgactie.

Om het risico zo klein mogelijk te maken, hebben we de IDEAL knop toegevoegd bij de
factuur. Hierdoor stimuleren we de cliënt om direct na ontvangst de factuur te betalen.
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Daarnaast verwerkt Qustify de betalingen snel door naar de zorgverlener, zowel
betalingen die direct bij Vitaliteit in de Buurt komen als betalingen via IDEAL. De
betalingen die verwerkt zijn, zie je ook direct in jouw portaal bij facturen. Daardoor heb je
snel inzicht of iemand heeft betaald en kan je hier indien nodig snel actie op ondernemen.

Is een koppeling mogelijk met een boekhoudsysteem?
Er zijn veel koppelingen mogelijk. We zullen dit per boekhoudsysteem bekijken. Stuur een
mail naar info@vitaliteitindebuurt.nl met daarin jouw specifieke vraag. Standaard onder
alle financiële overzichten in het portaal zit een export koppeling. Hiermee worden alle
mutaties en beschikbare gegevens in een spreadsheet weergegeven. Professionele
administratiepakketten kunnen excel of csv formaat bestanden inlezen.

Hoe zit het met factuurnummering boekhoudkundig wanneer je ook andere diensten
levert zoals verkoop van producten (zoals supplementen en therapeutische oliën)?
Gaat dat dan ook via dit systeem?
De belastingdienst accepteert het als er meerdere factuurnummeringen gehanteerd
worden. Vitaliteit in de Buurt adviseert je wel om het kasstelsel te hanteren. Dit mag
omdat de meeste zorg- en vitaliteitsverleners meer dan 80% van hun diensten aan
particulieren verlenen. Dit heeft o.a. als voordeel dat je alleen belasting betaalt over de
daadwerkelijk gerealiseerde omzet i.p.v. de gefactureerde omzet.

In Qustify zit de structuur en mogelijkheid voor de verkoop van producten. Het staat op de
agenda en wordt uitgewerkt, maar is op korte termijn nog niet beschikbaar.

6. Multidisciplinair samenwerken

Kan je ook een team maken van allerlei verschillende hulpverleners, bijvoorbeeld in
een wijk of dorp?
Dat kan zeker! De software Qustify is er juist op ingericht om samen te werken met diverse
zorgverleners. Dit kan per postcode, plaats, regio, stad, dorp. Jullie bepalen als
zorgverleners hoe het team gevormd wordt.

7. Kwaliteitssysteem

Hoe is het kwaliteitssysteem geregeld?
De software Qustify heeft een module ‘kwaliteit, feedback en reviews’. Hierdoor kunnen
cliënten zelf de zorg beoordelen, rechtstreeks richting de zorgverlener. Dit laat direct zien
dat niet een manager een zorgverlener hiërarchisch beoordeelt, maar de cliënt doet dit
zelf.
Daarnaast kan elke beroepsgroep eigen beroepsstandaarden bepalen die te maken
hebben met de kwaliteit van de zorg via een collegium (zie 9 en 10) dat je samen vormt. Zo
maak je samen met jouw collega’s een kwaliteitssysteem. Er zijn twee niveaus waarop de
feedback kan worden weergegeven. Eén voor professionals (intern) en één voor de
zorgvrager (extern).

Ondersteunend hieraan stelt Vitaliteit in de Buurt diverse tools ter beschikking die de
kwaliteit op de verschillende bewustzijnsniveaus meetbaar maken.
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8. Zorgverzekeraar

Hoe verhoudt Vitaliteit in de Buurt zich tot zorgverzekeringen?
Of de zorg vergoed wordt door een zorgverzekering, hangt af van de soort zorg, de polis
van de cliënt en soms ook of je als zorgverlener aangesloten bent bij een
beroepsvereniging.

Met Vitaliteit in de Buurt hebben wij geen afspraken met zorgverzekeraars. Als
zorgverlener kies je zelf of je wilt dat jouw zorg vergoed wordt door een zorgverzekeraar,
of je je daarom aansluit bij een beroepsvereniging (als zij dit eisen) en of je contracten af
wil sluiten met een zorgverzekeraar. Zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg
kan via Vitaliteit in de Buurt verwerkt worden.

Vitaliteit in de Buurt zet de factuur (nadat de zorg is verleend) klaar in het portaal van de
cliënt. Cliënt betaalt de factuur aan Vitaliteit in de Buurt en Vitaliteit in de Buurt betaalt
dit door aan de zorgverlener. De factuur is volgens de standaarden van de zorgverzekeraar
opgebouwd, zodat de cliënt zelf de factuur kan indienen bij de zorgverzekeraar.

Het is aan de cliënt of hij zoekt naar bepaalde zorg of een zorgverlener waarvan de zorg
vergoed wordt door een zorgverzekeraar.

9. Beroepsorganisatie

Is het verplicht om ingeschreven te zijn bij een beroepsorganisatie?
Om je aan te melden bij Vitaliteit in de Buurt is dat zeker niet verplicht. Je bepaalt zelf of
het aansluiten bij een beroepsorganisatie voor jou belangrijk is.

Ik wil uit de beroepsorganisatie stappen, maar ik heb de beroepsorganisatie nodig om
consulten vergoed te krijgen. Hoe werkt dat bij Vitaliteit in de Buurt?
Als de beroepsorganisatie vereist dat je bij hen ingeschreven bent om consulten vergoed
te krijgen, dan adviseren wij om hier zeker nu nog gebruik van te maken.
Hoe meer zorgverleners we verenigen, hoe eerder we een eigen zorgverzekering kunnen
opzetten. We noemen dit hybride: gebruik maken van de huidige mogelijkheden en stap
voor stap naar de nieuwe vorm van zorg.
Via Vitaliteit in de Buurt kan je ook jouw eigen beroepsorganisatie vormen, we noemen dit
een collegium. Hierin kunnen jullie zelf je beroepsstandaarden bepalen. We hebben een
handboek voor het starten van een collegium. Stuur een mail naar
info@vitaliteitindebuurt.nl met daarin welk collegium je zou willen starten.

10. Collegium

Kan je een collegium beginnen met alle zorgverleners in een regio/stad?
Dat kan zeker! Een collegium kan een groep van dezelfde zorgverleners zijn, zoals een
beroepsgroep. Een collegium kan ook met alle zorgverleners in een regio of stad zijn met
verschillende zorgverleners.
Voor het starten van een collegium adviseren we om met minimaal 3 mensen te starten,
zodat je afspraken kunt maken voor het collegium. Er zit geen maximum aan het aantal
deelnemers voor een collegium.

Vitaliteit in de Buurt - FAQ 8

mailto:info@vitaliteitindebuurt.nl


We hebben een handboek voor starten van een collegium gemaakt. Stuur een mail naar
info@vitaliteitindebuurt.nl en wij sturen het handboek naar je toe.

11. Veiligheid gegevens cliënten

In hoeverre is dit systeem veilig t.a.v. gegevens van cliënten? Dit i.v.m. AVG.
Zowel de zorgverleners als de cliënten krijgen een eigen portaal in Vitaliteit in de Buurt.
Bij het inloggen in jouw eigen portaal wordt de twee staps verificatie gebruikt voor een
extra beveiliging. Zorgverleners kunnen in hun cliëntendossier bepaalde gegevens
noteren. De cliënt krijgt een eigen portaal in Vitaliteit in de Buurt. Daarin staat zijn eigen
dossier. De cliënt bepaalt zelf welke documenten zichtbaar zijn voor welke zorgverleners.

12. PGB, WLZ, WOZ, WMO

Hoe werkt het met cliënten via PGB, SVB bank, WLZ, WMO, zorgkantoren, waarbij de
geldstroom niet via de cliënt gaat? Hoe gaat dat via Vitaliteit in de Buurt?
Dit is afhankelijk van type organisatie (gemeente, SVB, zorgkantoor), welk contract, welke
vorm van betaling (PGB, WLZ, WMO) en welke relatie je hebt met die organisatie.
Als we dit via Vitaliteit in de Buurt willen laten verlopen, dan dienen we contracten af te
sluiten met de diverse organisaties. Dat is zeker mogelijk, maar dan dienen we een ingang
te hebben bij die organisatie. Mocht je zelf een ingang hebben bij bijvoorbeeld de
gemeente, svb of het zorgkantoor, dan horen we dat graag. We kunnen dan samen een
afspraak inplannen bij om mee te doen in de aanbesteding.

Als je hier een specifieke vraag over hebt, dan kan je deze vraag mailen naar
info@vitaliteitindebuurt.nl
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