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Wat een ongewoon jaar was 2020! We hadden het in 

de terugblik graag overgeslagen, maar dat is onmoge-

lijk. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft 

ons leven behoorlijk op zijn kop gezet. Ook wij merken 

de effecten van corona op zowel de dienstverlening 

als het werkgeverschap. Toch is het ons gelukt om het 

jaar goed af te sluiten. Niet voor niets is de titel van 

dit jaaroverzicht Gewoon Goed Gewerkt. Want onder 

uitdagende omstandigheden konden we rekenen op de 

tomeloze inzet van al onze medewerkers en het ver-

trouwen en begrip van onze opdrachtgevers. Heel erg 

bedankt daarvoor, namens het voltallige management-

team van MidZuid!

Betrokkenheid 
Ik werk nog maar kort -en tijdelijk- bij MidZuid. Maar wat 

ik merk is grote betrokkenheid. In de samenwerking met 

gemeenten en werkgevers zie ik een enorme drive om 

met elkaar de samenleving te versterken. Werkgevers 

geven mensen kansen in hun onderneming, vanuit de 

gedachte dat iedereen een kans verdient op een zo zelf-

standig mogelijk leven.

Samen werken
Dat je samen verder komt, laten wij je zien in dit online 

magazine. We tonen je met trots de kansen die we be-

nutten en de resultaten die we behaalden in 2020. Zoals 

het verhaal van David hiernaast, die zijn heftruckcertifi-

caat bij Döhler wist te behalen. En blader daarna vooral 

verder voor meer inspirerende verhalen.

 

Remco Wijnia 

Interim Algemeen Directeur

“Bij Döhler, op de afdeling van Peter van 
Dongen, heb ik laten zien dat ik hard kan 
werken. Ik voer elke dag zelfstandig al mijn 
taken uit en dan heb ik soms zelfs nog wat 
tijd over. Samen met Peter heb ik afge-
sproken dat als ik nog een paar dingen 
zou verbeteren in mijn werk, ik heftruck 
mocht leren rijden. En dat is gelukt! In 2020 
heb ik mijn heftruckcertificaat gehaald en 
werk nu naast het schoonmaken ook op 
de heftruck. Als het mag, wil ik hierin zeker 
verder leren.”

David van Marwijk
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Iedereen heeft recht op betaald werk. Zelf solliciteren en op eigen kracht een baan 

vinden, is niet voor iedereen haalbaar. Mensen, die om verschillende redenen een 

afstand tot de arbeidsmarkt hebben, willen wij aan werk helpen.

Bij MidZuid ontwikkelen medewerkers zich met leerwerktrajecten. Wij zorgen voor 

de begeleiding die nodig is. De mensen stromen in naar betaald werk binnen hun 

eigen mogelijkheden. We werken daarbij samen met een netwerk van werkge-

vers, met het WerkgeversServicepunt West-Brabant als verbindende factor.

“Ons einddoel is altijd een vaste baan buiten MidZuid. Het is helaas niet altijd haalbaar 
om de stap naar een werkgever te maken. Soms ben ik al heel tevreden als het lukt om 
de vaardigheden van iemand met een ernstige beperking op peil te houden Als consulent 
zorg ik voor begeleiding en voor het stimuleren van de medewerker. Ieder mens is anders 
en heeft eigen kwaliteiten. Dat maakt mijn werk boeiend en uitdagend.”

Jacqueline van Dongen
consulent

“Mensen komen bij MidZuid om te leren werken. En ik help ze daar op de werkvloer bij. 
Ik vind het een sport om mensen te laten groeien, door te kijken wat ze nodig hebben. 

Wat heeft iemand nodig om de volgende stap te maken? Wat kan iemand aan, wat niet? 
Ligt het accent op structuur, op het opdoen van werkritme of juist op meer afwisseling in 

taken? Voor iedereen ziet de weg om de volgende stap naar werk te maken er anders uit. 
Juist door een persoonlijke aanpak met een mix van begeleiding, coaching en opleiding, 

werkt deze aanpak.”

Jessica Flohr
werkleider

“De werkgeversadviseurs van het WerkgeversServicepunt West-Brabant zetten zich in in de regio 
Dongemond in om om kansen te creëren voor mensen die zelf niet makkelijk werk vinden. Wij 
kennen de werkgevers, weten wat er speelt en helpen hen verder. Bijvoorbeeld door samen te kij-
ken naar mogelijkheden om de productiviteit te verhogen met banen voor nieuwe mensen. Of om 
werkzaamheden uit te besteden aan MidZuid. Door de samenwerking met gemeenten en UWV 
hebben we een goed beeld van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met 
enthousiaste en betrokken werkgevers willen we voor iedereen de juiste plek vinden.”

Bert Verlaan
werkgeversadviseur

“De kernactiviteit van het additief magazijn bij Döhler is de interne doorstroom van additieven. 
Daarbij is hygiëne heel belangrijk en dat betekent veel schoonmaakwerk. Ik dacht: als we ie-

mand via MidZuid aannemen voor de schoonmaaktaken, dan kunnen de andere medewerkers 
zich volledig richten op hun kerntaken. Zo kwam David van Marwijk bij ons werken. Met David 

kregen we er een super enthousiaste collega bij en hij groeit in zijn werk. Zijn groei bracht mij 
ook persoonlijke groei en meer werkplezier. Sterker nog, mijn ervaringen met David en MidZuid 

pas ik nu toe bij nieuwe medewerkers op mijn afdeling.”

Peter van Dongen
shiftleader bij Döhler

In 2020 zijn 105 
medewerkers
gestart in leer-
werktrajecten.

105

Vier mensen vertellen kort over hun werk en drijfveren
om werk voor iedereen mogelijk te maken.Werken en leren bij MidZuid
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Duurzaam aan het werk: daar draait alles om bij MidZuid. Want wie 

werkt, draagt zijn steentje bij aan de samenleving. Zelf en niet afhan-

kelijk van een uitkering. We zijn daarom constant in ontwikkeling om 

alle kennis en expertise in te zetten om mensen duurzaam aan de slag 

te helpen en te houden.

Loonwaardesysteem Talent6
Het bepalen van de loonwaarde helpt om mensen aan de slag te krij-

gen. MidZuid ontwikkelde hiervoor zelf loonwaardesysteem Talent6. 

In 2020 is dit één van de zes gevalideerde loonwaardesystemen van 

Nederland. En per 1 juli 2021 gaan de zes systemen over in één uni-

forme methode en krijgt MidZuid er de rol van opleider bij. Door de 

loonwaarde van een medewerker met een arbeidsbeperking in een 

functie bij een werkgever te meten, krijgt de werkgever inzicht in de 

passendheid van werk, de verwachte duurzaamheid en de eventuele 

noodzakelijke ondersteuning op de werkvloer door bijvoorbeeld een 

jobcoach. Antwan van Peer vertelt hiernaast hoe Damen Drukkers die 

samenwerking ervaart.

Werkstap: de kortste weg naar werk
Om mensen nog beter te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling 

naar werk, zetten we Werkstap in waarbij elke medewerker aan 

het roer staat van zijn eigen ontwikkeling. Werkstap bestaat uit drie 

stappen:

■  diagnose (& loonwaarde)

■  ontwikkelen 

■  en werken op een leerwerkplek  

Het mooie van deze methode is dat de werkopdrachten aansluiten bij 

de reguliere onderwijseisen. Zo past de ontwikkeling van de mede-

werker niet alleen bij de eisen van de werkgever, maar leidt het ook 

tot een erkende praktijkverklaring of zelfs een mbo-diploma. Zo ont-

staat een win-win situatie voor zowel medewerker als werkgever.

In 2020 voerden we 132 loon-
waardebepalingen uit bij 
werkgevers. Onder andere 
bij Damen Drukkers.

132

Duurzaam aan het werk

In 2020 verzorgden we bij 
werkgevers voor 66 mensen 
jobcoaching en trajectbege-
leiding.

66

In 2020 hebben de eerste 
2 hun praktijkverklaring 
gehaald.  

2

“De juiste mensen vinden is niet altijd even makkelijk. Ik ben daarom blij met de samenwerking met Mid-

Zuid. Mede door de begeleiding van een consulent en jobcoach werkt Wim de Graaf hier al weer vijf jaar. 

Die begeleiding van MidZuid waardeer ik enorm. Als er iets aan de hand is, dan kan ik de consulent van 

Wim altijd bellen. Er wordt dan direct actie ondernomen. Ik ben ervan overtuigd dat als die samenwer-

king goed blijft, we ook samen kunnen blijven uitblinken.”

Antwan van Peer

productieleider bij Damen Drukkers

De juiste 
mensen  
vinden valt 
niet mee.
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MidZuid werkt in opdracht van de gemeenten Altena, 

Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Zij vinden 

net als wij dat iedereen een kans moet hebben op een zo 

zelfstandig mogelijk leven. En werk is hiervoor de basis! De 

vier gemeenten in de regio Dongemond zijn gezamenlijk 

eigenaar van MidZuid. Zo geven we samen met betrokken 

bestuurders zoals Paula Jorritsma (wethouder gemeente 

Altena en voorzitter bestuur MidZuid) en Marcel Willemsen 

(wethouder gemeente Oosterhout en bestuurslid MidZuid) 

uitvoering en betekenis aan samen groeien in werk!

Samen met gemeenten

“Als uitvoeringsbedrijf heeft MidZuid 

de kennis in huis die wij als gemeente 

niet, of in mindere mate, hebben. 

Door de Participatiewet kregen we er 

veel nieuwe taken bij, zoals men-

sen in de bijstand aan betaald werk 

helpen. Veel van deze mensen zitten 

niet voor niets al lang zonder werk. 

Dat spreekwoordelijke steuntje in de 

rug hebben ze echt nodig om aan 

de slag te komen. MidZuid betekent 

daar veel in, dat zie ik in de praktijk. 

Het afgelopen jaar is gestart met 

de doorontwikkeling van de dienst-

verlening en de samenwerking met 

MidZuid. Als bestuur kijken we uit 

naar de stappen die het komend jaar 

worden gemaakt.”

Paula Jorritsma

“Ik weiger te accepteren dat mensen 

onnodig aan de kant staan. Iedereen 

is nodig in deze tijden. En MidZuid 

kan daar bij helpen. Het bedrijf is 

altijd al sterk geweest in het creëren 

van arbeidsplaatsen, in de vorm van 

beschutte plaatsen maar ook steeds 

vaker buiten de muren van het eigen 

werkbedrijf. Mensen die langer in de 

bijstand zitten, hebben vaak door 

persoonlijke omstandigheden of ge-

zondheidsproblemen een afstand tot 

de arbeidsmarkt. MidZuid is in staat 

om deze groep gericht te activeren 

en ze te begeleiden naar regulier 

werk.”

Marcel Willemsen

Iedereen
is nodig

Steun
in de rug

98



Vluchtelingen die in Nederland aankomen, hebben te maken met langdurige pro-

cedures en periodes van persoonlijke stilstand. Zonder werk en geen Nederlandse 

taalles. Dat maakt integratie er niet makkelijker op. Dat kan beter. Met de nieuwe 

wet Duaal Inburgeren op komst zijn we daarom in 2020 gestart met de pilot duaal 

inburgeren voor onze deelnemende gemeenten.

We boden dit jaar 46 nieuwe Nederlanders (statushouders red.) een combinatie 

van school en werk aan. Deze combinatie van de taal leren (in samenwerking met 

een taalschool), werken en in contact komen met anderen, is heel belangrijk om 

versneld te kunnen integreren.

We ontwikkelen ons hierin nog elke dag. Zo hebben we onlangs het concept 

taalbuddy gelanceerd. Collega’s helpen zo tijdens het werk nieuwe collega’s met 

het ontdekken van de Nederlandse taal, arbeidsmarkt en cultuur. En het mooie 

is, met deze pilot helpen we niet alleen de nieuwkomers, ook de samenleving als 

geheel profiteert met nieuwe energieke medewerkers. Zoals Rashid Mohamed 

Mohamud.

In 2020 kregen 46  
nieuwe Nederlanders een  
combinatie van school 
en werk aangeboden.

46

Werk en taal voor  
nieuwe Nederlanders

Dat werken en leren goed samengaat, heeft ook Rashid ervaren. Hij werkt alweer bijna tien jaar bij 

MidZuid. Toen hij startte met een stage bij MidZuid, was er tijdens het werken extra aandacht voor het 

beter leren van de Nederlandse taal met behulp van de cursus ‘Taal op de werkvloer’. Rashid vertelt: “Ik 

wilde graag lekker buiten in de groenvoorziening werken. Toen ik drie maanden had gewerkt, vond ik 

het nog steeds mooi werk.” Na nog eens een periode van drie maanden, was het Rashid duidelijk: “Dit 

werk wil ik graag blijven doen.” Rashid woont nu 24 jaar in Nederland en voelt zich helemaal thuis in 

Wijk en Aalburg. Hij werkt maar blijft ook leren. Zo leerde hij recent nog te werken met zaagmachines en 

grasmaaiers. Rashid: “Ik hou van nieuwe uitdagingen, dan blijft het werk leuk.” 

Rashid Mohamed Mohamud

Ik hou van nieuwe 
uitdagingen
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Om jongeren te helpen bij hun ontwikkeling, zijn de duurzame contacten die we onder-

houden met het speciaal/praktijk onderwijs essentieel. Die samenwerking helpt om 

jonge mensen zo snel mogelijk werkervaring op te laten doen in de doorstroming naar 

werk. En dat worden er steeds meer ziet ook Joyce Meerdink, consulent bij MidZuid.

In ons talentencentrum DOK A, een speciale leerwerkruimte, ontdekken leerlingen van 

praktijkschool de Zwaaikom en het Breda College, wekelijks hoe het is om in een produc-

tieomgeving te werken. Zoals Dennis Bouman, pas 20 jaar, die zich bij MidZuid enorm 

heeft ontwikkeld.

In 2020 zijn 22 jongeren 
gestart met een
individuele stage 
bij MidZuid. 

22

Jongeren de kans geven  
die ze verdienen

Dennis Bouman
op zijn best 

Via een stage, kwam Dennis bij MidZuid terecht. 

Eerst alleen op een beschutte werkplek waar 

hij lampen maakt voor Quasar. Dennis daar-

over: “Dat werk geeft mij echt het gevoel er 

bij te horen. Mensen bestellen een hele mooie 

kroonluchter en ik zet deze eigenhandig in el-

kaar. Een heel secuur werkje kan ik je vertellen. 

Elk onderdeel moet precies passen, dat vraagt 

om heel precies buigen, meten en monteren. En 

natuurlijk controleren”, lacht hij. “Nu werk ik ook 

bij mijn ouders op de boerderij. Ik vind het vooral 

fijn om in een rustige omgeving mijn taken uit te 

voeren. Dan ben ik op mijn best!” 

Joyce Meerdink over  
de voordelen van stages 

De goede samenwerking met gemeenten, 

scholen en ook steeds vaker met de leer-

plichtambtenaren draagt bij aan het succes. Wij 

bieden de jongere een opstap, ze halen bij ons 

een startkwalificatie en zo lukt het om bij een 

reguliere werkgever terecht te komen. Dit is 

uiteindelijk voor alle partijen beter en uiteinde-

lijk kost het de samenleving minder geld. Ik ben 

er trots op dat ik als consulent de jongeren op 

deze manier uitzicht op een betaalde baan kan 

bieden.
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MidZuid en WerkgeversServicepunt West-Brabant brengen vraag en aanbod 

bij elkaar. Heel belangrijk maar soms ook best ingewikkeld. Maar het lukt steeds 

beter vooral omdat we zien dat werkgevers echt betrokken zijn bij dit onderwerp.  

In 2020, niet bepaald een makkelijk jaar, lukte het WerkgeversServicepunt 

West-Brabant om 209 duurzame plaatsingen te realiseren bij werkgevers in  

Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Dat zijn er elke week ruim 4!

Sociaal ondernemerschap 
als nieuwe norm

Peter van den Bogaard heeft een dui-

delijke visie: werk moet bij je passen, 

je moet er lol in hebben, dan presteer 

je het beste en heb je het met elkaar 

naar de zin. “Ik heb de afgelopen 

jaren gemerkt dat de mensen van 

MidZuid ons verder helpen. Ik ervaar 

gedrevenheid, loyaliteit en werkple-

zier. In gesprekken met andere on-

dernemers komt onze samenwerking 

met MidZuid en het Werkgevers- 

Servicepunt wel eens ter sprake. 

Vaak heeft men geen idee van de 

vele mogelijkheden. Ik vertel daar 

dan graag over. Natuurlijk, je moet 

ook zelf initiatieven nemen om men-

sen met bijvoorbeeld een arbeidsbe-

perking een baan te kunnen bieden. 

Maar daar ben je toch ondernemer 

voor? Voor mij is het duidelijk. Wij 

gaan zeker verder met deze samen-

werking. Omdat het voor ons werkt.”

Ellen Verhaard is van mening dat 

sociaal ondernemen het beste werkt 

als het vanuit de organisatie komt, 

iets opleggen werkt niet. “Voor mij 

persoonlijk en voor veel andere 

mensen binnen EGLO is het belang-

rijk dat mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt mee kunnen doen. 

Daarom hebben we voor de samen-

werking met MidZuid gekozen.  

Zij hebben ons heel goed geholpen. 

En zij blijven helpen met de begelei-

ding. Ik heb er nog geen dag spijt van 

gehad. En dat geldt volgens mij ook 

voor de meeste collega’s hier. Deze 

vorm van sociaal ondernemen heeft 

ons veel gebracht. Ik kan het  

elk bedrijf adviseren.”

Voor 
ons een 
verbindende 
factor

Plezier 
en loyaliteit 
daar draait 
het om

In 2020 lukte het WSP 
West-Brabant in de regio  
Dongemond 209 
duurzame plaatsingen te  
bewerkstelligen.

209
Sociaal ondernemerschap wordt steeds meer de norm. Maar dan wel binnen  

de mogelijkheden die ondernemers hebben en natuurlijk willen ze geen onnodige 

(financiële) risico’s lopen. Wij begrijpen dat. Zo goed zelfs dat meerdere werkge-

vers zo enthousiast zijn over de aanpak, dat ze dit als ambassadeurs uitdragen. 

Zoals Peter van den Boogaard (Hyperpro) en Ellen Verhaard (EGLO)
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MetWerk is hét nieuwe zakelijke netwerk van en voor ondernemers met een duidelijke missie: 

iedereen verdient een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Zoals Denise Peemen die nu vast 

werk heeft bij De Kroes tasty bakeries. Door gezamenlijk inspirerende bijeenkomsten en 

actieve kennisdeling te organiseren, maken we het verschil tussen meedoen of thuiszitten en 

zakelijk worstelen of succes hebben. Peter Volkers (MidZuid) en Henri Verhagen (De Kroes en 

voorzitter van MetWerk) stonden aan de basis. 

Kijk ook op de website 
van MetWerk.
www.metwerk.net

MetWerk: 
inclusief ondernemen

Henri Verhagen

Werkgevers hebben echt 
meerwaarde 

De Kroes tasty bakeries werkt al ruim 15 jaar 

samen met MidZuid. Zo houdt Denise  

Peemen als schoonmaakster de kantoren en 

de omkleedruimtes spic en span. En in groeps-

verband verzorgt een vast MidZuid-team 

inpakwerk. Verhagen daarover: “Dat bevalt 

heel goed. De mensen van MidZuid zijn een 

vast onderdeel van ons bedrijf. Dat mag je  

gerust een duurzame winwin-situatie noemen! 

Er zitten nog te veel mensen thuis op de bank. 

Er wordt vaak gedacht dat er geen passend 

werk voor hen is. Maar dat is er altijd.  

Werkgevers hebben daarin meerwaarde.  

Zelf ervaar ik al langer dat sociaal en succesvol 

ondernemen echt samengaan. En dat dit voor 

je bedrijf meer oplevert.” 

Peter Volkers

Van elkaar leren

“Nog niet alle werkgevers kennen de kansen 

en mogelijkheden van inclusief ondernemen. 

Dit netwerk is een versterkende factor om dat 

te veranderen. Daarom zijn wij één van de 

initiatiefnemers, zit ik in het bestuur, denk ik 

mee over de programmering en wil ik graag 

uitdragen dat sociaal en succesvol onderne-

men echt samen gaan! Daarbij leren we van 

elkaar en zoeken we verdieping qua kennis en 

mogelijkheden. Allemaal gericht op een inclu-

sieve arbeidsmarkt.”
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Medewerkers van MidZuid zetten zich in voor nette en 

schone bedrijven, in de catering en natuurlijk ook volop in 

het groenonderhoud en de postbezorging. Ook maken en 

verpakken we producten en artikelen voor verschillende 

bedrijven in de regio Dongemond. We doen veel. Heel veel. 

En daar zijn we met elkaar trots op. Die trots delen we graag 

met jou door het zichtbaar maken -van maar een klein deel- 

van al onze prestaties.

Trots op 
onze prestaties

Leerwerken 
in de productie

Kerstpakketten 
ingepakt

Design lampen 
gemonteerd

 
Producten  

gemonteerd
Productverpakkingen 

ingepakt

51.000 100

2.971.000 773.500
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Meldingen 
opgelost voor 

onze gemeenten

Plantenvakken
onkruid vrij gemaakt

Hagen geknipt

Bestrating 
geborsteld 
en geveegd

Gemeentelijke 
brieven bezorgd 

bij inwoners

Afvalbakken 
geleegd

1.315.826 m²

2.401

6.101.496 m²

11.249.572 m²

88.425

46.073

Leerwerken 
in het groen

2120



Leerwerken 
in de catering

 
Broodjes  

gesmeerd

2.400

Snacks  
gebakken

2.400

720

Salades 
bereid

14.400 liter

Koffie  
geschonken

1.104 liter

Soep 
gekookt
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Toetsenborden
gereinigd

Schoongemaakt Werkplekken
afgenomen

1.6008.487.675 m² 316.200

Leerwerken in 
de schoonmaak 
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Wie bij MidZuid werkt, kent vast Sheriff wel. Sheriff is de blindengelei-

dehond van Jaap uit de productiehal. Sheriff snuffelt graag rond. Dus 

dachten we: laten we Sheriff maar eens rondsnuffelen in onze cijfers. 

Snuffelen aan 
onze cijfers

238
Groenvoorziening 

en bij de post

142
Productie en in het 

magazijn bij MidZuid

120
Bij bedrijven  
individueel

75
Productie bij bedrijven  

in groepen

70
Catering en 

schoonmaak

645
Totaal aantal medewerkers 

die werken en leren 
via MidZuid

Sheriff ontdekt hoeveel 
mensen leren en werken via MidZuid

259
Oosterhout

175
Altena

110
Geertruideneberg

70
Drimmelen

34
Elders

Sheriff kijkt in  
welke gemeente de  
medewerkers wonen

En hij vindt werkleiders, jobcoaches en consulenten. Maar ook mensen voor de 

administratie, personeelszaken en financiën. Mensen met kijk op communicatie 

en weer anderen die zorgen voor de gebouwen. En natuurlijk een eindbaas.

124
(107 fte)

En wie werken er nog meer? 
Sheriff gaat op zoek.

De financiële kencijfers 2020
Omzet totale bedrijf (inclusief subsidies) € 24,8 miljoen

Rijkssubsidie doelgroepen  € 13,8 miljoen

Personeelskosten doelgroepen  € 13,8 miljoen

Gemeentelijke bijdrage   € 1,9 miljoen

Incidentele baten en lasten  € 1,9 miljoen

Resultaat excl. incidentele baten en lasten  € -0,3 miljoen -/-

Resultaat incl. incidentele baten en lasten € 1,6 miljoen

Wie alles wil weten over cijfers en financiën kan terecht op onze website www.midzuid.nl 
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