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DE TWENTSE KOERS

Domein overstijgende samenwerking, en daarmee de verbinding tussen het sociaal-,
medisch- en gezondheidsdomein, is noodzakelijk;

Er moet commitment zijn vanuit de verschillende type eigenaren;

Het thema of project moet bijdragen aan en passen bij de visie;

Prioritering van de projecten op de agenda wordt, naast inhoudelijke argumentatie,
bepaald aan de hand van gezamenlijke urgentie en binnen beschikbare financiële en
personele middelen, zodat we regionaal écht impact kunnen maken. Dit vraagt een eerlijke
en evenredige inzet van alle eigenaren.

De Twentse Koers (voorheen Integrale Samenwerkingsagenda Twente) is een strategische
samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, GGD Twente, zorgverzekeraar en
zorgkantoor Menzis en provincie Overijssel. Samen met meer dan 300 partners (zoals
zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, huisartsen, inwonersinitiatieven en
schuldhulpverleningsorganisaties), werken wij aan het realiseren van meer gezondheid en
welzijn voor onze inwoners. Door onze initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden,
versterken we slagvaardigheid in het realiseren van het toegankelijk, betaalbaar en
beschikbaar houden van goede zorg en ondersteuning. Binnen de Twentse Koers werken we
regionaal, strategisch samen. De impact wordt lokaal gemaakt. Dat betekent bijvoorbeeld dat
we onze krachten bundelen rondom het opstellen van beleid, het maken van afspraken met
grote, externe partijen en het faciliteren van besluitvorming. De uitvoering, en daarmee het
werkelijke contact met de inwoners, is altijd lokaal.

De afgelopen vijf jaar hebben we veel mooie resultaten bereikt, waardoor we al duizenden
inwoners met één van onze projecten hebben kunnen helpen. We leggen verbinding: lokaal,
regionaal én landelijk. Door onze krachten te bundelen, zitten wij aan tafel bij het Rijk en vele
andere landelijke instanties. We denken mee in nieuw beleid en halen grote kansen naar
Twente. 

ONZE VISIE

Meer gezonde levensjaren voor de Twentse burger. Het functioneren van onze inwoners, en
daarmee het verhogen van de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en welzijn, is het
vertrekpunt. De focus ligt op (positieve) gezondheid en preventie en daarmee het voorkomen
van ziekte en zorg. Zo houden we de zorg beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar.

UITGANGSPUNTEN
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DE ORGANISATIE

De eigenaren van de Twentse Koers zijn de veertien Twentse gemeenten, GGD Twente,
zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis en Provincie Overijssel. Zij gaan over de hele agenda:
ze zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming, de organisatie van thema’s en projecten en
zorgen voor financiële dekking. De eigenaren vormen de basisinfrastructuur van de Twentse
Koers. Daarnaast zijn nog vele andere inhoudelijke partners betrokken. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan zorgaanbieders, huisartsen en welzijnsstichtingen, werkgevers en het Rijk. Zij
richten zich voornamelijk op de inhoudelijke lading en het laten landen van de projecten van
de werkagenda. Deze partners sluiten aan bij projecten of thema’s die voor hen relevant zijn. 

Op elkaar te vertrouwen en lef te tonen;
Onszelf te bedruipen en eigenaren een in-kind bijdrage te laten leveren;
Elkaar op te zoeken, onze krachten te bundelen, te doen en te blijven leren van elkaar;
Door aan te jagen, te pionieren en kansen te signaleren en benutten kunnen we unieke
dingen doen waarmee we écht impact kunnen maken;
Te zorgen dat we (ambtelijke en bestuurlijke) personen hebben die ook buiten de kaders
en belangen van eigen organisaties durven te denken.

HOE WIJ WERKEN

Onze werkagenda bestaat uit vijf themalijnen en 22 projecten (zie werkagenda op de pagina
hiernaast). Belangrijk om te benadrukken is dat we geen nieuwe werkwijzen, taken of
voorzieningen ontwikkelen die extra zijn. We sluiten met onze aanpakken juist aan bij dingen
die al gebeuren,  jagen aan en leggen verbindingen. Borging in reguliere werkwijzen en taken
staat voorop. Dit doen we onder andere door:

 300 PARTNERS IN HET WERKVELD





GEZONDHEID EN GOEDE ZORG IN TWENTE

Om te komen tot een duurzame verandering in ons zorgstelsel, is het belangrijk om in te
blijven zetten op enkele basisonderdelen. Deze onderdelen dragen bij aan de basis voor de
Twentse Koers en kunnen allemaal goed worden benut door de andere projecten van het
programma. Binnen onze werkagenda noemen we dit onze 'overkoepelende projecten'.
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BASISONDERDELEN

MAATWERK MULTIPROBLEEM HUISHOUDENS

Ook in Twente zijn veel gezinnen waar meerdere problematieken spelen. Hierbij
zijn vaak vele verschillende hulpverleners betrokken en zien zowel de gezinnen
als de hulpverleners vaak door de bomen het bos niet meer. Het vraagt
maatwerkoplossingen om deze gezinnen echt te helpen en een doorbraak te
forceren. Vanuit de ‘Citydeal eenvoudig maatwerk’ en het landelijk Programma
Maatwerk Multiprobleemhuishoudens, krijgen alle Twentse gemeenten de kans
om te leren van andere gemeenten rondom het inzetten van maatwerk in
multiprobleemsituaties. In Twente werken we vanuit dit project onder andere
samen aan contractuele en financiële afspraken maken met landelijke partijen,
maar vooral ook om met elkaar in contact te blijven en van elkaar te leren.

 

SOCIAAL ECONOMISCHE GEZONDHEIDSVERSCHILLEN
EN INCLUSIE
In Twente willen wij ons nog meer inzetten voor kansengelijkheid en
bestaanszekerheid voor al onze inwoners. Dit betekent dat voor iedereen de
basis op orde moet zijn en iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. Dit
vraagt een intensieve en integrale aanpak van bijvoorbeeld laaggeletterdheid,
een gezonde leefomgeving en een basisinkomen voor iedereen.



INKOOP, KWALITEIT EN TOEZICHT

Zowel vanuit de Wmo en Jeugdwet, als vanuit de Zorgverzekeringswet en Wlz,
wordt een breed aanbod van zorg en ondersteuning ingekocht. Veelal bij
dezelfde aanbieders. Inwoners maken regelmatig gelijktijdig dan wel
aansluitend gebruik van verschillende vormen van zorg. Doordat inwoners
tegelijkertijd gebruik maken van verschillende vormen van zorg, is het belangrijk
dat de verschillende, betrokken organisaties samenwerken. Onder andere in de
inkoop, organisatie en toezicht van zorg en ondersteuning. Onderlinge
afstemming is hierbij noodzakelijk. In Twente streven wij naar een nog betere
onderlinge samenwerking.

 

GEDEELD BEELD VAN DE REGIO

In Twente is veel data beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle data vanuit
de gemeenten (o.a. Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen), de zorgverzekeraar (o.a.
zorgverzekeringswet en Wlz) en vanuit de GGD (gezondheid en
epidemiologische gegevens). In dit project werken we aan een unieke
datakoppeling, waardoor we een compleet beeld van de gezondheid van onze
inwoners en de brede zorgconsumptie in heel Twente krijgen. Dit maakt dat we
samen beter kunnen inspelen op de behoeftes, gezondheid en zorgvraag van de
inwoners en ons aanbod nóg beter kunnen afstemmen op wat de Twentse
inwoners nodig hebben.

 

ARBEIDSMARKT IN DE ZORG

Net als in de rest van Nederland, zien we in Twente toenemende
arbeidsmarktproblematiek in het brede veld van zorg, ondersteuning en welzijn.
De tekorten op de arbeidsmarkt is een complex, urgent en steeds groter
wordend probleem die niet eenvoudig en snel op te lossen is. Enkel meer artsen
en zorgprofessionals naar Twente trekken lijkt niet haalbaar, daarom moeten we
samen kijken naar andere oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
verbinding en inzet van het sociale en medische domein, meer inzet op
preventie, taakdifferentiatie, het opleiden en inzetten van anders professionals
en de inzet van Ehealth en andere technologieën en innovaties. Hiervoor is het
noodzakelijk om met verschillende partijen een gezamenlijk en duurzaam plan
van aanpak op te stellen en concrete stappen te ondernemen.



EEN SCHULDEN- EN ARMOEDEVRIJ TWENTE

Ook in Twente zijn veel inwoners die in schulden en armoede leven. Ons streven is: heel
Twente schuldenvrij. Hierbij zetten we in op het aanpakken van schulden en armoede,
vroegsignalering en het voorkomen van schulden. Vaak spelen ook andere problemen,
waardoor dit thema vraagt om een brede en integrale aanpak. Het regionale plan van aanpak
‘Integrale Schuldenaanpak’ is binnen deze themalijn het vertrekpunt.
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PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING

In Twente zetten we al enkele jaren intensief in op het vroeg signalering van schulden onder
inwoners. In 2021 werd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ingevoerd. Vanaf dat
moment hebben we dit verder geïntensiveerd. Samen hebben wij de duidelijke ambitie de
vroegsignalering maar vooral ook het daadwerkelijk voorkomen van schulden verder te gaan
aanpakken en doorontwikkelen. Het doel van dit project is om beginnende schulden tijdig
signaleren en aanpakken, waardoor we daaruit voorkomende problematiek kunnen
voorkomen.

UITSTROOMREGELINGEN

In Twente geven alle gemeenten al meerdere jaren succesvol uitvoering aan de Regeling
Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). De RUB maakt het mogelijk dat inwoners met een
bijstandsuitkering en (problematische) schulden zich opnieuw voordelig kunnen verzekeren
via de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) en hun schulden bij de zorgverzekeraar
voordelig kunnen aflossen. Op deze manier worden schulden opgelost en nieuwe schulden en
zorgmijding voorkomen. Het doel van dit project is om gezondheidswinst te behalen bij onze
kwetsbare/minima inwoners door schulden af te lossen bij zorgverzekeraars en nieuwe
schulden en zorgmijding te voorkomen.



GELDZORGEN IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

Schulden en armoede zijn veel voorkomende en brede maatschappelijke problemen. Vaak zijn
ze ook de oorzaak, dan wel onderdeel, van vele andere problemen bij inwoners. Ook binnen
huisartsenpraktijken komen vaak vragen en consulten binnen waarbij schulden ten grondslag
liggen. Binnen dit project zetten we in op het maken van praktische afspraken en het inzetten
van interventies voor een goede signalering en het aanpakken van schulden in de
huisartsenpraktijk. Daarnaast stimuleren we integrale samenwerking, zodat we elkaar in de
regio goed weten te vinden. Het doel van dit project is een goede signalering en aanpak van
schulden in de Twentse huisartsenpraktijken.

ARMOEDE, MINIMABELEID EN GEMEENTEPOLIS

In Twente zetten we op veel verschillende manieren in op het intensief aanpakken van
armoede. Hiervoor maken we gebruik van verschillende voorzieningen, zoals de
gemeentepolis en de inzet van ervaringsdeskundigen. De samenwerking en kennisdeling in
de aanpak van (kinder)armoede in alle Twentse gemeenten, willen wij in de komende jaren
verder voortzetten en waar mogelijk intensiveren.

LEES MEER VERHALEN OVER ONZE PROJECTEN
NIEUWSGIERIG NAAR MEER?



PREVENTIE,  VROEGSIGNALERING EN 
GOEDE INTEGRALE ZORG VOOR OUDEREN

De zorgvraag van ouderen gaat over domeinen heen. Binnen de ouderenzorg zijn er veel
verschillende wetten, regels en organisaties. Hierbij is het belangrijk dat er een goede
verbinding en samenwerking is tussen de Wmo, welzijn, wijkverpleging/Zorgverzekeringswet
en de Wet langdurige ondersteuning. In Twente streven we naar een verbetering van de
integrale ketenzorg voor ouderen. Het ‘regionale plan van aanpak integrale ouderenzorg’
vormt het vertrekpunt binnen deze themalijn.
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SAMENWERKEN IN DE WIJK

Het verbeteren van de samenwerking tussen o.a. huisartsen, wijkverpleegkundigen,
professionals van gemeenten en het voorliggende veld, is essentieel in het vroegtijdig
signaleren en aanpakken van kwetsbaarheid onder ouderen. Met een betere samenwerking in
de wijk wordt problematiek eerder gesignaleerd, eigen regie en deelname van de inwoner aan
de samenleving gestimuleerd en is er één gezicht van de hulpverlening richting inwoner en
mantelzorger. We verhogen de gezondheid van onze ouderen en onnodige (intensieve) zorg
voorkomen. In dit project verbeteren we onze ketensamenwerking en streven we naar meer
focus op preventie, screening en vroegsignalering. We richten ons op verschillende aanpakken
en gezamenlijke inzet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het breder uitrollen van het indiceren van
Wmo ondersteuning door de wijkverpleegkundige en aan het traject Goede Zorg Dichtbij.

WONEN EN ZORG

In Twente zien wij een steeds schrijnender tekort aan woningen. Dit geldt ook voor woningen
voor inwoners met een zorgvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Wlz bedden,
aanleunwoningen en aan begeleid of beschermde woonvormen voor psychisch kwetsbaren.
Dit vraagt een integrale aanpak en een samenwerking tussen o.a. gemeenten, zorgaanbieders
en woningstichtingen. Het is een grootschalig probleem, waar een grootschalige aanpak op
nodig is. Vanuit de Twentse Koers richten we ons in de eerste fase op de doelgroep ouderen.



OVERGANG WLZ

De zorgvraag van ouderen gaat over domeinen heen. Zowel de oudere als de professionals
hebben te maken met verschillende wettelijke kaders. In de praktijk worden dan ook veel
problemen ervaren in de doorstroom tussen de Wmo, Wijkverpleging/zorgverzekeringswet en
de Wlz. Daarnaast heerst er veel onduidelijkheid en onjuiste aannames tussen verschillende
partijen. Ook de wachtlijsten in de Wlz zorgen voor onrust en onduidelijkheid. Een goede
aansluiting en samenwerking tussen de verschillende wet- en regelgeving en bijbehorende
organisaties, is cruciaal om deze problemen aan te pakken en de doorstroom en
samenwerking te bevorderen. In dit project vergroten we kennis bij professionals, pakken we
de wachtlijsten in de Wlz aan en zoeken we vooraf en tijdens een Wlz indicatieaanvraag tijdige
afstemming met contactpersonen van het CIZ, het Menzis Zorgkantoor en gemeenten.
Daarnaast bevorderen we de samenwerking door het organiseren van netwerkbijeenkomsten
en het delen van contactpersonenlijsten. 

REABLEMENT

Reablement is ontstaan in Scandinavië. Ouderen die hulpbehoevend werden maar toch thuis
wilden blijven wonen, kregen hierbij niet het standaardaanbod van thuishulp aangeboden. In
plaats daarvan kregen ze een intensief revalidatietraject dat er op gericht is hen weer helemaal
zelfstandig te maken. Aan het einde van dit traject kon de meerderheid van de deelnemers
weer onafhankelijk en zonder begeleiding of hulp thuis wonen. In Twente willen we deze
aanpak verder onderzoeken en inzetten op de uitrol van deze werkwijze in Twente.

LEES MEER VERHALEN OVER ONZE PROJECTEN
NIEUWSGIERIG NAAR MEER?



HET VOORKOMEN VAN ZIEKTE EN ZORG

In Twente willen we de beweging in gang zetten naar de voorkant en daarmee ziekte en zorg
voorkomen. Dit betekent dat we in onze regio nóg meer focus willen aanbrengen op de
onderwerpen ‘preventie’ en ‘gezondheid’. Vanuit de visie van positieve gezondheid dragen we
bij aan het vermogen van mensen om eigen regie te voeren, om met de fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen in het leven om te gaan. De onderwerpen uit het landelijke
Preventieakkoord, het preventiefundament en speerpunten vanuit de agenda Publieke
Gezondheid en GGD Twente, zijn de uitgangspunten voor de projecten binnen dit thema.
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GEZONDE JEUGD, GEZONDE TOEKOMST

Ook bij kinderen is overgewicht steeds meer een probleem. Het streven is een betere
gezondheid van Twentse kinderen, een kleiner aantal kinderen met overgewicht en een daling
in de mate van overgewicht. Voor kinderen en jongeren met overgewicht is het van belang
zorg op maat te beiden. Geen ‘one-size-fits-all’-interventies meer, maar zorgdragen voor een
goede analyse van de oorzaken hiervan. Dit doen we met de JOGG: een integrale aanpak om
samen de omgeving waarin kinderen opgroeien gezonder te maken. Niet voor even, maar
voor altijd. Hierbij maken we gebruik van al bestaande activiteiten en structuren in de Twentse
gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan buurtsportcoaches, supermarkten, scholen en
sportorganisaties.

ROOKVRIJE GENERATIE

(Mee)roken heeft een serieus gevolg voor de gezondheid. Het kost (gezonde) levensjaren op
individueel niveau. Ook de maatschappelijke schade is groot: het brengt een grotere ziektelast
en een verminderde arbeidsproductiviteit met zich mee. In Twente streven we naar een
Rookvrije Generatie, met als doel rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat
geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig (mee)rookvrij op te groeien. 



VALPREVENTIE

Vallen vormt een groot gezondheidsrisico voor ouderen. Vaak spelen hierbij meerdere risico’s
en problemen, zoals sociaal isolement en angst. Naast de grote impact op de eigen kracht en
kwaliteit van leven van de inwoner zelf, leidt dit tot onnodige en onjuiste inzet van zorg en de
daarbij horende kosten. In Twente zetten we in op drie effectieve programma's die helpen het
risico op vallen te verminderen, namelijk ‘In Balans’, ‘Vallen Verleden Tijd’ en ‘Otago’. Daarnaast
is ons streven om de keten rondom valpreventie te versterken door verbindingen te leggen
met het gemeentelijke domein en de doorstroming naar het reguliere bewegingsaanbod.

LEEFSTIJL EN GEZONDHEID 18+

Overgewicht is in toenemende mate een probleem. Het aantal mensen met overgewicht, en
daarmee het aantal chronisch zieken, stijgt. Vaak spelen ook andere problemen die de oorzaak
zijn van of een negatief effect hebben op een ongezonde leefstijl. Hiervoor is een integrale
aanpak noodzakelijk. In Twente zetten we in op de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit
programma richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl bij mensen
met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Voor een duurzaam resultaat wordt ook
verbinding gelegd met het gemeentelijk domein, zoals met het sport- en beweegaanbod en
de brede verbinding met het sociale domein (de wijkteams). In het verlengde hiervan kijken
we of het gemeentelijke sport- en beweegaanbod op onderdelen nog verder kan worden
versterkt, bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen.

AANPAK ALCOHOL

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat alcoholgebruik in Twente zorgwekkend is. In dit
project zoeken we samen naar oplossingen om het alcoholgebruik onder Twentenaren te
verminderen. Waar mogelijk worden deze nader uitgewerkt en geïmplementeerd. De
landelijke campagne IkPas is hier een mooi voorbeeld van. De campagne daagt
alcoholgebruikers uit om 30 of 40 dagen niet te drinken. In Twente sluiten we hierop aan, want
goed voorbeeld doet volgen. We beginnen bij de jeugd, want ook onder jongeren is
alcoholgebruik een groot probleem. Ons streven is dat het wekelijks drinken (1 glas alcohol of
meer) onder 18 jaren in 2030 niet meer plaatsvindt.

MENTALE GEZONDHEID

Mede door de coronacrisis, is er steeds meer aandacht voor mentale gezondheid. Denk hierbij
aan onderwerpen zoals stress, slaap, sociale contacten en ontspanning. Het is belangrijk dat dit
alles goed in balans is. Helaas hoor je steeds vaker dat dit voor een grote groep mensen niet
het geval is. Dit vraagt een actieve en integrale aanpak. In dit project leggen we de focus op
preventie, voorlichting en vroegsignalering van mentale problemen. In Twente gaan we hier
samen een plan van aanpak voor ontwikkelen.



EEN INTEGRALE KETENZORG VOOR 
PSYCHISCH KWETSBAREN

De zorg voor psychisch kwetsbaren, die tijdelijk of langdurige zorg en ondersteuning nodig
hebben, is volop in beweging en kent veel grensvlakken tussen het sociale en medische
domein. In Twente streven we naar het verbeteren van de integrale ketenzorg rondom
psychisch kwetsbaren, met een goede verbinding tussen veiligheid en zorg. We spelen in op
actualiteiten. Zo worden verschillende wettelijke wijzigingen doorgevoerd en is er volop
aandacht voor deze doelgroep.
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ZORG EN VEILIGHEID

In Twente zijn diverse ontwikkelingen gaande om de samenwerking tussen het zorg- en
veiligheidsdomein te intensiveren. Door problematiek, die zowel zorg- als
veiligheidscomponenten bevat integraal te benaderen, is de kans op een duurzame en
effectieve verandering groter. Met name in de overgang tussen partijen zien we knelpunten
ontstaan en mensen tussen wal en schip vallen. Dit komt mede door de beperkte
mogelijkheden om informatie te delen. In samenwerking met gemeenten, het veiligheidshuis
en platform IVZ streven we naar een betere samenwerking.

WACHTLIJSTEN GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg wacht een groot aantal inwoners
van Twente op behandeling. Vooral in de gespecialiseerde GGZ zijn lange wachtlijsten, maar
dit geldt ook voor o.a. jeugdhulp en beschermd wonen. In Twente willen we het aantal
wachtenden verminderen en de wachttijd verkorten voor deze vormen van hulp. We streven
ernaar om te komen tot een duurzame en integrale aanpak. We leggen meer focus op
preventie en vroegsignalering. Daarnaast richten wij ons ook op de oorzaken van de lange
wachtlijsten en -tijden, zoals de krapte op de arbeidsmarkt.



EEN ZORGELOZE JEUGD IN TWENTE

In Twente willen we investeren in de gezondheid, het onderwijs en het welzijn van de jeugd in
Twente. Als onderdeel hiervan hebben we de gezamenlijke ambitie voor goede, beschikbare
en betaalbare hulp voor onze jeugd en hun weg naar volwassenheid. Hierbij leggen we de
verbinding met de al bestaande Regiovisie Jeugd en de samenwerkingsagenda die vanuit
hier, specifiek voor de doelgroep jeugd, wordt ontwikkeld. In de komende maanden wordt dit
verder uitgewerkt.
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MEER INFORMATIE

Natuurlijk kunnen we nog veel meer informatie met je delen over ons programma. Daarom
een aantal handige links en verwijzingen. Daarnaast krijgen we ook veel aandacht. Zie een
kleine selectie op de pagina hiernaast. 

De afgelopen jaren hebben we al veel
mooie resultaten geboekt. Nieuwsgierig
naar een aantal resultaten? In onze
factsheets van 2020 en 2021 kun je hier
meer over lezen. 

We houden geïnteresseerden en
betrokkenen graag op de hoogte over
ons programma. Daarom sturen we
regelmatig een nieuwsbrief waarin we
jou meenemen in de projecten en
ontwikkelingen van de Twentse Koers.
Wil jij deze ontvangen? 
Meld je dan aan voor onze update!

EN VERDER...

Op onze website staan onze lopende themalijnen en projecten uitgebreid beschreven. Ook
delen we hier regelmatig mooie verhalen over ons programma. De komende maanden
bouwen we ons platform verder uit, zodat we inspirerende voorbeelden en mooie resultaten
kunnen blijven delen. Blijf jij ook op de hoogte? 

WWW.TWENTSEKOERS.NL

Wil je graag met ons in gesprek? Neem dan contact op met programmamanager Elise Hol via
e.hol@twentsekoers.nl 
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