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Aangenaam!

Kaspar Kazil
Service design

consultant

Richard Fokker
Service design intern

Jeroen Otte
Service design 

consultant
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Koos is een toonaangevend
Service Design-bureau
 » Opgericht in 2009
 » 25 Service Design-experts
 » Kantoren in Amsterdam en Lissabon
 » Werkt met ziekenhuizen, bibliotheken,  
telecombedrijven en banken binnen en 
buiten Nederland
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Wij ontwerpen waardevolle diensten 
waar mensen blij van worden

en helpen organisaties slimmer en 
klantgerichter innoveren
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Een greep uit onze
tevreden klanten
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De 5 principes
van Service Design

Klant centraal

Bij alles wat we doen 
stellen we de gebruiker 
van de dienst centraal.

Holistisch

Kijk naar de hele 
dienstverlening van begin 

tot einde.

Co-creatie

We werken met een 
divers en multidisciplinair 
team waarmee we samen 

het project uitvoeren.

Van oppervlakte 
tot kern

We werken vanaf de 
oppervlakte van de 

dienst naar processen 
en systemen diep in de 

organisatie.

Iteratief

Service Design is een 
iteratief en continu 

proces.
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Doelstellingen van klantreis-
project i.s.m. Probiblio

3 huidige klantreizen 
in kaart brengen

Haakjes vinden 
voor verbetering 

diensten

.

Leren werken 
met klantreizen
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Het proces

Samen starten

2. Klantonderzoek
Kwalitatief gebruikersonderzoek; de 
behoeftes van de klant begrijpen door 
diepte-interviews.

3. Klantreis visualiseren
In kaart brengen van activiteiten, behoeftes en 
pijnen in visueel aansprekende klantreis.

1. Kaders bepalen
Met het kernteam bepalen we een meer 
gedetailleerde planning en bepalen we op basis 
van de opgehaalde adviezen van de bibliotheken 
welke klantreizen verder onderzocht worden. 

Inzichten opdoen

Fases
activiteiten
behoeften

3. Resultaten delen
In een kennisdelingssessie lichten we de 
inzichten toe aan de bibliotheken van Zuid-
Holland.

Kennis delen
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Vraag van DOK Delft:

Wat is het beslissingsproces op scholen voor 
activiteiten van de DOK Delft?
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 » 1 exploratieve focusgroep (120 min) met 6 
leerkrachten & (adjunct-) directeuren van 
basisscholen uit klantennetwerk

 » 2 telefonische interviews met leerkracht 
en directeur van nog niet aangesloten 
basisscholen 
 

Exploratief onderzoek onder 
basisscholen
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Ik filter binnengekomen activiteiten (directie 
en leraren)
Ik overleg activiteiten met andere leraren/
directeur (leraren)

Ik stem data af met andere leraren en de 
jaarkalender
Ik kondig de activiteit aan in de (digitale) 
nieuwsbrief
Ik regel wanneer nodig extra begeleiding 
(ouders) en vervoer (bus/ouders)

Ik ontvang informatie over activiteiten 
(directie & leraren)
Ik bewaar informatie voor later
Ik deel informatie met anderen

Ik maak de begroting (directie)
Ik stel een jaarkalender op (directie)
Ik bepaal de thema’s (leraren)

Ik wil Ik wil niet verrast worden door hoge 
kosten

Ik wil passief informatie over educatieve 
programma’s ontvangen

Ik wil activiteiten die aansluiten bij mijn 
leerdoelen/thema’s

Ik wil voldoende voorbereidingstijd hebben 
voor een activiteit

Plannen Ontvangen Afstemmen Organiseren

DOK-activiteiten hebben redelijke 
prijzen

Budget voor nieuwe jaar inrichten 
op basis van afgelopen jaar doordat 
nieuwe activiteiten pas te laat (tegen 
einde schooljaar) binnen komen

Fysieke brochures zijn lastiger te delen 
voor directie, digitaal is fijner Mislopen van activiteiten bij DOK door 

te langdurige interne beslissingen Extra werkdruk organiseren van 
activiteit

Gemakkelijk meer informatie van 
activiteit kunnen binnenkrijgen en 
delen

Geen toestemming hoeven vragen 
aan directie voor activiteiten als deze 
gratis zijn

Voor het begin van het jaar al 
activiteiten kunnen vastleggen

Kosten educatieve activiteiten 
kunnen soms worden weggezet in 
subsidiepotje

Scheef dat je op sommige scholen 
meer kunnen doen dan op andere 
door grotere ouderbijdrage

Leuke activiteiten missen door 
verkeerde timing van bekendmaking

Moeite oudere kinderen te blijven 
prikkelen door bekendheid met veel 
activiteiten

Ouders moeten overtuigen om te 
helpen, waarbij sommige ouders 
het belang van lezen of een andere 
activiteit dan schoolreisje niet inzien

Activiteiten binnenkrijgen op een 
tijdstip dat ik mijn jaarplan en thema’s 
daar nog op kan aanpassen

Met DOK activiteiten afstemmen op 
het lesprogramma Een herinnering krijgen 2 weken voor 

de activiteit

Activiteiten

Fases

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Belangrijkste 
behoefte

Grootste
pijnen

“Die brochure krijgen we binnen 
en die wordt dan op de teamtafel 
gelegd en dan kunnen de 
leerkrachten dat inzien.”

“Wij werken thema-gericht. Ik werk 
nu met het thema dieren en als er in 
deze tijd iets te doen is in het thema 
dieren dan vind ik dat echt heel leuk.”

“Overal zijn aparte potjes voor”

“Voor een activiteit in de bibliotheek 
kan ik moeilijk ouders regelen, maar 
voor schoolreisje wil iedereen mee.”

    Moment van de waarheid

Klantreis schoolactiviteiten | DOK Delft 
1/2
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Ik begeleid de kinderen naar de activiteit
Ik introduceer de activiteit
Ik onderga de activiteit
Ik ondersteun de begeleiders

Ik bespreek de inhoud en organisatie van de 
activiteit na
Ik vul een evaluatieformulier in (eventueel)

Ik verdeel de kinderen over de begeleiders 
(eventueel)
Ik organiseer het vervoer op de dag van de 
activiteit
Ik begeleid mijn klas naar de activiteit

Ik wil dat ikzelf en de kinderen het 
maximale van een activiteit kunnen leren

Ik wil mij geen zorgen hoeven maken over 
vervoer richting de activiteit

Ik wil dat de leesbeleving van de kinderen 
interactief wordt gestimuleerd

Ik wil de geleerde lessen delen

Ik bereid de kinderen voor op de activiteit 
die we zullen bijwonen
Ik sluit de activiteit af met de kinderen

Klantreis schoolactiviteiten | DOK Delft 
2/2

Inleven Afreizen Participeren Evalueren

Zelf keuze hebben om wel/niet met 
klas voor te bereiden of af te sluiten 
achteraf

Voorbereiding die niet in actuele 
thema past Hoe meer organisatie nodig rond 

vervoer, hoe beperkter keuzes zijn qua 
activiteit

Een begeleider of medewerker die het 
overwicht kwijtraakt

Evaluatie - en daardoor 
verbetermogelijkheid - vergeten

Lopend richting de activiteit kunnen
Als degene die langs komt zelfstandig 
kan opzetten

Verbetering zien ten opzichte van een 
vorige editie van de activiteit

Lesplan en materialen krijgen voor 
voorbereiding en afsluiting (liedjes, 
boekjes etc.)

Extra werk moeten doen Overgeleverd zijn aan grillen van bus 
& OV (te laat, uitval)

Door het organiseren van de activiteit 
niet kunnen genieten

Er wordt niks gedaan met 
terugkerende aandachtspunten

Wanneer vervoer wortdt geregeld 
vanuit een organisatie

Een activiteit die (ook bij oudere 
kinderen) de aandacht grijpt, 
interactief is, leerzaam is, en op het 
niveau van de kinderen is

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

“Het allerfijnst is het als er gewoon 
een bus komt voorrijden.”

“Een voorbereidende les is wel 
extra werk, dus ik zou niet bij elke 
activiteit voorwerk willen hebben.”

“Het is belangrijk om aan die 
kinderen, en dus ook de ouders, te 
kunnen laten zien dat er zo iets als 
een bibliotheek bestaat.”

“Bij een intensieve activiteit liggen 
die kinderen al te slapen in de bus 
terug. Dan zet ik gewoon nog een 
rustig filmpje op in de klas”

Activiteiten

Fases

Belangrijkste 
behoefte

    Moment van de waarheid
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Hoofdinzichten 
klantreis schoolactiviteiten

 » Digitaal is vluchtig, fysiek biedt houvast

 » De fit met leerdoelen of thema’s is leidend bij de keuze activiteit

 » Het budget is krap maar flexibel

 » Activiteiten doen betekent extra werkdruk voor leraren

 » Hoe verder weg, hoe meer geregel

“Wij werken thema-gericht. Ik werk nu 
met het thema dieren en als er in deze
tijd iets te doen is in het thema dieren 
dan vind ik dat echt heel leuk.”
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Afstemmen Organiseren Afreizen

Hoe kunnen we 
activiteiten van DOK 
Delft beter aan laten 

sluiten op leerthema’s 
van basisscholen?

Hoe kunnen we de 
leerkracht ontzien 

in het organiseren van 
activiteiten?

Hoe kunnen we de 
leerkracht ontzorgen 

rond het vervoer 
naar een activiteit?

Belangrijkste kansgebieden rond 
schoolactiviteiten
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Vraag van AanZet:

Hoe ziet het aanmelden van bibliotheekactiviteiten 
eruit en hoe wordt dit beleefd?
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 » 12 diepte-interviews (60 min) op locatie met 
recente bezoekers van activiteiten bibliotheek

 » 2 Service Safari’s: bezochte activiteiten 
met korte interviews met bezoekers en 
medewerkers 

Exploratief onderzoek onder 
bezoekers van activiteiten
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Ik bezoek de webpagina van de activiteit
Eventueel word ik doorgestuurd naar externe site
Ik vul mijn gegevens in of log in met mijn 
bibliotheekgegevens
Eventueel betaal ik online
Ik ontvang een bevestigingsmail
Ik voeg de activiteit toe aan mijn agenda

Ik word herinnerd aan de activiteit
Eventueel herinner ik een ander aan de 
activiteit
Ik print mijn ticket uit
Ik ga naar de bibliotheek

Ik bekijk of een activiteit in mijn planning 
past
Ik deel een activiteit met anderen
Ik spreek af om een activiteit te gaan 
bezoeken

Ik ontdek zelf een activiteit
Ik word uitgenodigd om een activiteit te 
bezoeken
Ik zoek meer informatie op over de activiteit

Ik wil mijn (of iemand anders’) horizon 
verbreden

Ik wil dat een activiteit past in mijn agenda Ik wil mij gemakkelijk en snel kunnen 
opgeven

Ik wil duidelijk weten waar de activiteit 
plaatsvindt

Ontdekken Afstemmen Aanmelden Afreizen

Persoonlijk benaderd worden op basis 
van je interesses die bekend zijn bij de 
bibliotheek-(medewerkers)

Activiteiten pas ontdekken als deze al 
vol zijn/ aan de gang zijn

Onduidelijkheid hoeveel plek er nog 
bij activiteit is Hoge parkeerkosten voor een relatief 

goedkope activiteit

Kind een laagdrempelige leuke 
dagbesteding kunnen aanbieden

Bij balie gaat het aanmelden voor 
activiteiten goed

Door vaste dagen heeft kind activiteit 
in zijn systeem

Het moment dat de nieuwsbrief met 
activiteiten binnenkomt

Op de communicatiekanalen die 
ik gebruik kan ik niet zien dat de 
bibliotheek ook activiteiten aanbiedt

Als ouder te moe en te druk zijn om ‘s 
avonds activiteiten te doen

Naar bibiotheek moeten omdat online 
aanmelden niet lukt

Locatie van bibliotheek en 
activiteitenruimte vaak slecht 
aangegeven in aankondiging

Anderen op een nuttige activiteit 
kunnen wijzen

Lage kosten zorgen dat je vaak 
activiteiten kunt bezoeken Herinnerd worden aan een activiteit

Activiteiten

Fases

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Belangrijkste 
behoefte

Grootste
pijnen

“Ik neem het kaartje altijd mee, maar 
ze zijn met het controleren niet heel 
streng. Misschien omdat ze denken 
dat er genoeg plek is.”

“Dan kijk je zelf als moeder vaak of 
dit wat voor mijn kind is. En dan stel 
ik het eigenlijk aan haar voor. Zo van: 
ze doen dit en dit, lijkt je dat leuk?”

“Ik krijg altijd mailtjes maar 
volgens mij ben ik getriggerd 
door de flyer die ik hier 
tegenkwam. Want die mail daar 
staat zoveel in ik moet zeggen 
dat ik niet altijd alles lees.”

“Als ik het niet op de kalender zou 
zetten, dan zou mijn dochter het 
vergeten. Ik moet haar wel helpen 
herinneren.“

    Moment van de waarheid

Klantreis activiteiten bezoeken
- de Bibliotheek AanZet 1/2
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Ik maak kennis met andere bezoekers
Ik wissel ervaringen uit over het onderwerp

Ik deel mijn ervaringen en kennis uit de 
activiteit met anderen
Eventueel ontvang of deel ik foto’s en/of 
andere resultaten van de activiteit

Ik neem iets te eten of drinken
Ik zoek een plekje in de ruimte
Ik volg de activiteit

Ik wil het programma en de tijdsindeling 
van tevoren weten

Ik wil kunnen ontladen Ik wil mensen ontmoeten van verschillende 
milieus en met overeenkomende interesse

Ik wil mijn ervaringen delen met bekenden 
die niet bij de activiteit waren

Ik begeef me naar de ruimte waar de 
activiteit plaats vindt
Eventueel vraag ik de weg
Ik toon mijn ticket aan een medewerker
Eventueel zet ik mijn kind af bij de activiteit

Arriveren Participeren Ontmoeten Delen

Dat activiteiten ook doorgaan met 
weinig deelnemers

Als niveau van activiteit niet aansluit 
bij de doelgroep

Je uitgeprinte kaartje wordt niet altijd 
gecontroleerd voor het evenement Wanneer de groep te klein is om 

ervaringen en verhalen mee uit te 
wisselen

Geen foto’s of filmpjes van activiteiten 
hebben

Door een enthousiast team te woord 
gestaan worden

Je door een activiteit te bezoeken 
weer verbonden voelen met de 
maatschappij Weten wat je kind heeft geleerd

Zien dat je kind slimmer en socialer 
wordt door een bezoek aan een 
activiteit

Dat je bij veel activiteiten gewoon 
kunt binnenlopen zonder aanmelden

Als degene die een onderwerp 
behandelt te weinig kennis heeft

Onduidelijk aan mensen te zien wie 
bij activiteit en bibliotheek hoort

Dat activiteiten niet bij alle 
doelgroepen bekend zijn door 
gebrekkige promotie

Je resultaat van de activiteit niet altijd 
kunnen delen of meenemen

Echt ondergedompeld worden in een 
andere wereld

Leuke contacten overhouden aan een 
activiteit

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

 
“De bibliotheek is een mooie 
centrale plaats waar je mensen kan 
ontmoeten. Waar je ook wat kan 
leren, en niet alleen op het gebied.” 
van lezen.”

       

“Als je ergens samen voor een 
bepaalde activiteit kiest, dan heb je 
waarschijnlijk toch al mensen die 
er geïnteresseerd in zijn. Dat is juist 
het leuke vind ik, dat je dan meer 
anderen ontmoet.”

“Dat kan wel iets professioneler. 
Dat iemand gewoon zegt: “Welkom 
en hier kan je je jas ophangen.”

“Dan heb je iets groots gemaakt en 
dan werd het gedumpt bij het oud 
papier. Dat vond ze niet leuk, want 
ze wilde het laten zien.”

Activiteiten

Fases

Belangrijkste 
behoefte

    Moment van de waarheid

Klantreis activiteiten bezoeken 
- de Bibliotheek Aanzet 2/2



Hoofdinzichten 
activiteiten bezoeken

 » Deelnemers willen horizon verbreden

 » Aanbod, promotie en planning niet altijd ingericht om meerdere 
doelgroepen aan te spreken

 » Stoffig imago houdt niet-leden tegen

 » Kleine prijs geaccepteerd

 » Organisatie niet altijd professioneel

 » Sociaal aspect vaak even belangrijk als activiteit zelf

“Als je ergens samen voor een bepaalde activiteit 
kiest, dan heb je waarschijnlijk toch al mensen die 
er geïnteresseerd in zijn. Dat is juist het leuke vind ik, 
dat je dan meer anderen ontmoet.”
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Ontdekken Ontmoeten Delen

Hoe kunnen we een 
bredere doelgroep 
enthousiasmeren?

Hoe kunnen we het 
sociale aspect van 

activiteiten versterken?

Hoe kunnen we het 
aantrekkelijk maken 
om je deelname aan 
een activiteit zo veel 
mogelijk te delen?

Belangrijkste kansgebieden rond 
activiteiten bezoeken
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Vraag van Rijn & Venen:

Hoe ziet de inschrijving voor nieuwe 
bibliotheekklanten eruit en hoe wordt dit beleefd?
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 » 12 diepte-interviews (60 min) op locatie met 
nieuwe leden Rijn & Venen

 » 2 Service Safari’s: Online & Offline (Alphen/
Boskoop) 
 

Exploratief onderzoek met 
leden van de bibliotheek
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Ik krijg een inleiding en rondleiding
Ik leer de bibliotheek kennen
Ik activeer mijn online account
Ik installeer de bibliotheek-apps
Ik ontdek activiteiten in de bieb
Ik vraag hulp (zie hulp vragen)

Ik word getriggerd om een bepaald boek op 
te zoeken
Ik snuffel door het aanbod
Ik zoek een specifiek boek
Ik vraag hulp (zie hulp vragen)

Ik vul het inschrijvingsformulier in (op 
papier/website)
Ik betaal
Ik ontvang een bevestiging
Ik ontvang direct mijn pas/haal mijn pas op
Ik vraag hulp (zie hulp vragen)

Ik word getriggerd om mij bij een 
bibliotheek aan te sluiten
Ik zoek informatie op over de bibliotheek
Ik vergelijk abonnementen

Ik wil goedkoper veel boeken kunnen lezen Ik wil meteen na inschijving mijn pas 
hebben

Ik wil het meeste uit mijn lidmaatschap 
halen

Ik wil nieuwe schrijvers & boeken ontdekken 
die zijn afgestemd op mijn smaak

Oriënteren Lid worden Opstarten Ontdekken

Goede prijs/kwaliteitverhouding

Eenmalig abonnementsbedrag te 
hoog Niet direct een pasje krijgen als men 

zich heeft ingeschreven
Later ontdekken dat sommige 
mogelijkheden niet zijn verteld 
(nieuwsbrief, activiteiten, indeling, 
etc)

Beperkter aanbod in kleinere 
vestigingen en onduidelijkheid of en 
wanneer dit aanbod wordt ‘ververst’

Vriendelijk geholpen worden (ook als 
er iets fout gaat)

Ontdekken dat alles eigenlijk heel 
simpel is

Groot, actueel, en verversend nieuw 
aanbod

Kastruimte en geld besparen

Stoffig imago bibliotheek Geen duidelijk moment hebben 
waarop men officieel lid is

Geen of onvolledige introductie 
gekregen hebben

Luisterboek en e-book oplossingen 
zijn niet op het niveau van 
commerciële concurrenten (Storytel)

Binnen 10 minuten na binnen lopen 
lid zijn, een pas hebben, en kunnen 
lenen De voordelen van lid zijn ontdekken

Op spontane manieren nieuwe 
schrijvers ontdekken (Boekenweek, 
toptitels en ‘teruggebracht’-rekken, 
bijvangst van snuffelen)

Activiteiten

Fases

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Belangrijkste 
behoefte

Grootste
pijnen

“Het was fijn geweest om een korte 
intro te krijgen, ik moest nu alles 
vragen.”

“In het ziekenhuis kun je meteen je 
pasje printen.”

“Als je 3 boeken hebt geleend 
heb je je abonnement er al uit.”

“Je 
moet wel vaak genoeg geprikkeld 
worden om andere boeken te lezen.”

    Moment van de waarheid

1/2 Samenvatting klantreis lid worden 
Bibliotheek Rijn & Venen

24/25



25/25

Ik wil mijn boeken uit kunnen 
lezen

Ik wil op een persoonlijke, 
vriendelijke, en professionele 
manier geholpen worden

Ik wil in een andere wereld 
wegduiken

Ik wil boeken kunnen lenen Ik wil lezen in een comfortabele, 
gezellige omgeving

Lenen Ontspannen Gebruiken Teruggeven Hulp vragen
Ik gebruik het boek, e-book of 
audiobook
Ik pas wel of niet mijn voorkeur 
voor boeken aan

Ik ontmoet anderen
Ik haal koffie
Ik lees een boek of tijdschrift

Ik reserveer een boek (optioneel)
Ik neem een boek mee of 
download een audioboek/e-book

Ik ontvang een bericht dat mijn 
leentermijn gaan verlopen
Ik verleng via mail of app
Ik lever mijn boeken in of merk dat 
mijn digitale producten niet meer 
beschikbaar zijn

Ik vraag een medewerker om 
hulp bij ontdekken, opstarten, lid 
worden, of andere fasen

Veel boeken kunnen lenen Gemoedelijke sfeer
Zien dat de bibliotheek met de 
tijd meegaat qua formats Online kunnen verlengen

Vriendelijk geholpen worden 
(ook als er iets fout gaat)

Eén boek in meerdere vormen 
tegelijk kunnen lezen Online overzicht wanneer moet 

worden ingeleverd

Website zou functioneler 
kunnen

Gedateerde uitstraling, weinig 
sfeer

Boeken moeten inleveren 
voordat ze uit zijn (vooral 
toptitels)

Barrière om medewerkers aan 
te spreken wanneer ze ‘gesloten’ 
bij elkaar staan in groep

Onduidelijk of je luisterboeken 
ook kunt downloaden en 
beluisteren in het buitenland

Gebrek aan horeca en 
comfortabele zitplekken Alleen boeken kunnen 

terugbrengen tijdens 
openingstijden bij kleinere 
vestigingen (geen inleverbus)

(Nog) geen persoonlijke 
behandeling van medewerkers

Niet reserveren door 
(vermeende) omslachtigheid of 
het precies moeten weten wat 
je dan wilt hebben

Eenvoudig downloaden van 
e-books via app

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

“De bibliotheek is nog één van de 
weinig plekken waar met andere 
mensen uit andere milieus in 
contact kunt komen zonder dat dit 
raar, irritant of agressief is.”

“Ik kies tegenwoordig telkens 
één boek dat ik met de kinderen 
helemaal uitlees. Dan versnippert 
het tenminste niet zo.”

“Het is ideaal dat je nu ook e-books 
kunt huren. Zo hoef ik niet met een 
koffer vol boeken op vakantie. Dat 
scheelt weer zeulen.”

“Je ziet vanaf de buitenkant niet 
of iemand een vrijwilliger is of 
niet, dus je weet ook niet wat je 
kunt verwachten qua service.”

“Het is handig dat de bibliotheek 
dicht bij het winkelcentrum 
zit. Zo kan ik het bezoek goed 
combineren.”

Activiteiten

Fases

Belangrijkste 
behoefte

    Moment van de waarheid

2/2 Samenvatting klantreis lid worden 
Bibliotheek Rijn & Venen



Hoofdinzichten 
klantreis Rijn & Venen

 » De lokale sociale functie en fijne plek onderscheidt de bibliotheek van 
‘commerciële’ concurrenten

 » Men verwacht het niveau van commerciële dienstverlenende bedrijven

 » Men ervaart te weinig hulp om het maximale uit lidmaatschap te 
kunnen halen

 » Nieuwe boeken blijven ontdekken is voorwaarde voor langdurig 
lidmaatschap 

“Je ziet vanaf de buitenkant niet of iemand een 
vrijwilliger is of niet, dus je weet ook niet wat je kunt 
verwachten qua service.”
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Lid worden Opstarten Ontdekken

Hoe kunnen we het 
laagdrempeliger maken 

om lid te worden?

Hoe kunnen we elke 
klant het maximale uit 
het lidmaatschap laten 
halen vanaf dag één?

Hoe kunnen we het 
ontdekken van nieuwe 

boeken nog beter 
faciliteren?

Belangrijkste kansgebieden rond het lid 
worden van de bibliotheek
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Tijd voor de klantreis-sessies!
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Lunchpauze
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Koffiepauze
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Presentaties (5 min per groep)
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Weet jij nog interessante onderwerpen?
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Service Design

Thanks!
 
Voor vragen, bel 
Jeroen op 
06-51557540

of email hem @ 
jeroen@burokoos.com
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