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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat alle do cumenten in orde zijn en dat ook de pedagogische
praktijk bij de gastouder in orde is.
Algemene kenmerken van de voorziening voor gastouderopvang
Mevrouw N. Aka-Zade is op 21-01-2014 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Het
woonadres van
de gastouder staat geregistreerd als opvangadres. Op dit adres zijn 6 kindplaatsen. De gastouder
staat ingeschreven bij gastouderbureau Groot in Klein.
Het gastouderbureau regelt de plaatsing van de kinderen en bezoekt de gastouder meerdere keren
per jaar. De risico-inventarisatie is op 29-06-2021 voor het laatst uitgevoerd en het jaarlijkse
voortgangsgesprek met de gastouder was op 25-07-2021.
Onderzoeksgeschiedenis
Hier volgt een overzicht van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan naar de voorziening voor
gastouderopvang:
09-03-2016: jaarlijks onderzoek. De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan de eisen.
07-01-2014: onderzoek voor registratie. Naar aanleiding van dit onderzoek is de voorziening voor
gastouderopvang geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Bevindingen op hoofdlijnen
De gastouder is twee keer bezocht door de toezichthouder. Op 30-08-2021: vanwege de
afwezigheid van de opvangkinderen heeft er alleen een gesprek gevonden met de gastouder. Op
23-09-2021: heeft de toezichthouder de pedagogische observatie uitgevoerd.
Bij het bezoek aan de gastouder ziet de toezichthouder dat de gastouder een vertrouwde relatie
heeft met de kinderen. De gastouder werkt volgens het pedagogisch beleidsplan van het
gastouderbureau en er is aandacht voor veiligheid en gezondheid.
Verderop in dit rapport worden de bevindingen per onderwerp toegelicht.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De gastouder zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen.
De gastouder handelt volgens het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogische praktijk
De gastouder heeft het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau gekregen. Hierin staat
beschreven wat verantwoorde kinderopvang is en wat de gastouder hiervoor moet doen. De
toezichthouder controleert of de gastouder weet wat er in het pedagogisch beleidsplan staat en of
de gastouder verantwoorde kinderopvang biedt. Dit controleert de toezichthouder door de
gastouder vragen te stellen over de opvang en door te kijken en luisteren naar hoe de gastouder
omgaat met de opvangkinderen. In het verslag hieronder staan de doelen beschreven die horen bij
het bieden van verantwoorde kinderopvang. Na elk doel beschrijft de toezichthouder hoe de
gastouder dit laat zien in de praktijk.
Het bezoek vond plaats op een donderdagmiddag tijdens het slapen, spelen en ophalen van een
kind. Er worden op dat moment 5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen.
Doel: de gastouder zorgt ervoor dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Observatie
Er is een vertrouwde relatie tussen het kind en de gastouder. De gastouder laat merken
De gastouder benadert de kinderen positief. Bijvoorbeeld, complimenten geven als het kind
speelgoed heeft opgeruimd, lieve woorden zeggen tegen het kind en met kind knuffelen.
Er is een goede kindoverdracht tussen de gastouder en de ouders. Tijdens het ophalen van een
kind vertelt de gastouder hoe de dag is geweest en andere bijzonderheden. Zij neemt afscheid en
zwaait naar het kind.
Doel: de gastouder zorgt ervoor dat kinderen persoonlijke competenties kunnen ontwikkelen.
Observatie
De gastouder draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen. Ze praat met de kinderen, benoemt
voorwerpen en ervaringen om deze in taal te leren verwoorden en verwerken.
De gastouder laat kinderen meedenken, meepraten en meebeslissen.
Conclusie
De situaties die de toezichthouder heeft gezien en gehoord en hier heeft beschreven, laten zien dat
de gastouder de opvang zo regelt dat dit leidt tot verantwoorde kinderopvang.
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Gebruikte bronnen



Interview gastouder
Observatie(s)

5 van 16
Definitief inspectierapport voorziening voor gastouderopvang jaarlijks onderzoek 30 -08-2021
Aka-Zade te Vlaardingen

Eisen aan de gastouder
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De gastouder moet het juiste diploma hebben en eerste hulp (EHBO) aan kinderen kunnen bieden.
De gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en staat ingeschreven in het
Personenregister Kinderopvang. Dit geldt oo k voor eventuele stagiairs, volwassen huisgenoten en
structureel aanwezige volwassenen. De gastouder spreekt Nederlands met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De gastouder heeft een verklaring omtrent het gedrag en staat hiermee geregistreerd in het
Personenregister Kinderopvang. De inschrijving is op orde.
Twee personen die als achterwacht zijn geregeld, hebben een verklaring omtrent het gedrag en
staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. De inschrijving van deze personen is
gecontroleerd en is op orde.
Deskundigheid gastouder
De deskundigheid van de gastouder is op orde. De gastouder heeft een getuigschrift van een
erkende opleiding. En de gastouder heeft een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij
ongevallen.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Het gebruik van de voertaal is op orde. De gastouder spreekt Nederlands met de kinderen tijdens
de opvang.
Gebruikte bronnen






Interview gastouder
EHBO-certificaat (geldig tot 1-10-2022)
Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht (SPW4)
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Accommodatie en inrichting
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De opvangwoning moet voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen hebben, en voldoende
mogelijkheid om buiten te spelen. De ruimtes voor de kinderen zijn veilig en toegankelijk en zijn
uitdagend ingericht. De opvangwoning en de buitenruimte zijn rookvrij. Er hangen werkende
rookmelders in de woning.
De gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijk opvangen, is goed bereikbaar en zorgt voor een
achterwacht.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid
Er is genoeg speelruimte op het opvangadres voor het aantal kinderen dat wordt opgevang en. De
gastouder vangt de kinderen op in de woonkamer. De speelruimte is veilig, toegankelijk en
passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de opvangkinderen. Er is
vesrchillen spelmateriaal aanwezig en zichtbaar voor de kinderen.
Omdat er kinderen jonger dan anderhalf jaar worden opgevangen, is er gecontroleerd of er een
afzonderlijke slaapruimte is en of deze veilig is. De gastouder heeft een slaapruimte in gebruik als
slaapruimte voor de opvangkinderen. Hier staan twee duoslapers met kantelhek. Bovenste bedjes
zijn zonder dak. De gastouder is zich bewust van het gevaar dat een kind uit bed kan vallen. De
gastouder laat alleen de kinderen die niet kunnen zitten of staan in deze bedden slapen. De
slaapruimte is geschikt voor he t aantal en de leeftijd van de opvangkinderen.
Als buitenspeelruimte wordt de tuin gebruikt. De tuin is omheind en is veilig om in te spelen.
Er is gecontroleerd of de woning is voorzien van goed werkende rookmelders op elke verdieping.
Dit is op orde.
De gastouder verklaart dat er in de woning niet wordt gerookt; ook als er geen opvang is.
Groepssamenstelling
De groepssamenstelling, dat wil zeggen: het aantal kinderen dat per leeftijdsgroep tegelijk mag
worden opgevangen, is op orde. Op het tijdstip waarop het inspectiebezoek plaatsvond zijn er 5
kinderen aanwezig. Op het opvangrooster van de gastouder staan er dagelijks niet meer dan 6
kinderen ingepland. De kinderen zijn 0 tot 12 jaar oud. Voor deze leeftijdsgroep geldt dat er ten
hoogste zes kinderen tegelijkertijd opgevangen mogen worden, waarvan er niet meer dan twee
kinderen jonger zijn dan 1 jaar.
Achterwacht
De gastouder zorgt ervoor dat zij tijdens de opvang telefonisch bereikbaar is voor ouders.
De gastouder moet ervoor zorgen dat als zij vier of meer kinderen gelijktijdig opvangt, er een
achterwacht is geregeld die bij calamiteiten binnen 15 minuten op het opvangadres is. De
gastouder heeft de achterwacht geregeld en heeft naam en telefoonnummer van deze persoon bij
de hand in het geval van een calamiteit.
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Gebruikte bronnen






Interview gastouder
Observatie(s)
Beleid achterwacht
Pedagogisch beleidsplan
weekplanning
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De gastouder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor stelt de gastouder samen met
de bemiddelingsmedewerker een risico-inventarisatie op. De gastouder voert de maatregelen uit,
die passend zijn. De gastouder houdt een lijst van ongevallen bij.
De gastouder kent de meldcode huiselijk geweld en kind ermishandeling en weet hoe hiernaar te
handelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is op orde. De risico -inventarisatie is op 29-062021 uitgevoerd door de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau samen met de
gastouder. De risico’s die hierin staan beschreven zijn toegespitst op het opvangadres. Alle
ruimtes, waar kinderen toegang toe hebben, zijn opgenomen in de risico -inventarisatie. Het
document is ondertekend door de gastouder en de bemiddelingsmedewerker en is in te zien voor
de vraagouders.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De gastouder kent de meldcode van het gastouderbureau. In het vraaggesprek vertelt de
gastouder wat de mogelijke signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. En de
gastouder kent het stappenplan dat zij moet doorlopen als er een vermoeden is van huiselijk
geweld of kindermishandeling.
Gebruikte bronnen






Interview
Observatie(s)
EHBO-certificaat (geldig tot 1-10-2022)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (29-06-2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De gastouder voert een zodanig pedagogisch beleid en organiseert de gastouderopvang op
zodanige wijze, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde
gastouderopvang. De gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch
beleidsplan van het gastouderbureau waarbij hij is aangesloten.
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang)
Eisen aan de gastouder
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De volgende personen zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan
ingeschreven in het personenregister kinderopvang:
- de gastouder of voorgenomen gastouder;
- andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder, voor zover
dit tevens de opvanglocatie is, hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben;
- de personen van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn
op de opvanglocatie, indien dit tevens het woonadres van de gastouder is.
(art 1.56b lid 3 Wet kinderopvang)
Deskundigheid gastouder
De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling.
OF
De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari 2012 waaruit blijkt dat
de gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling aangewezen MBO -2
opleiding(en).
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder a en lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 10, 10a en 10b Regeling Wet kinderopvang )
De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen
conform de ministeriële regeling.
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder b en lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 1 Regeling aanwijzing geregistreerde certificaten voor
kinderopvang inzake met goed gevolg afgesloten onderricht verlenen van eerste hulp aan kinderen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
In de voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar
waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese
taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt.
(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 1 Wet kinderopvang )
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OF
In de voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Indien de
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere
taal als voertaal worden gebruikt, overeenkomstig een door de houder van het gastouderbureau
vastgestelde gedragscode.
(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 2 Wet kinderopvang )
Accommodatie en inrichting
Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid
De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor
kinderen, waaronder begrepen een voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 ja ar op het aantal kinderen
afgestemde afzonderlijke slaapruimte. De ruimte is afgestemd op het aantal kinderen. De
binnenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn
veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang )

De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden,
afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De buitenruimtes waar de
kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en
passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang )

De voorziening voor gastouderopvang is voorzien van voldoende en goed fun ctionerende
rookmelders conform de eisen uit het vigerende Bouwbesluit.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder c Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang )

De voorziening voor gastouderopvang is te allen tijde rookvrij.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder d Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang )

Groepssamenstelling
Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5
kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1
jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang; art 13 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen
voor gastouderopvang)
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Achterwacht
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang )
De gastouder zorgt voor een adequate vervanging bij calamiteiten. Dit houdt in dat in ieder geval
bij de opvang van meer dan drie aanwezige kinderen een achterwachtregeling wordt getroffen
waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres
aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 e n 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 12 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en
voorzieningen voor gastouderopvang )

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder
ondertekende risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, die jaarlijks is opgesteld en is
toegespitst op dat specifieke adres. De risico -inventarisatie veiligheid en gezondheid is door de
gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang )

De inventarisatie van de risico’s is inzichtelijk voor vraagouders en bevat in ieder geval een
beschrijving van de veiligheids-en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen in alle voor
kinderen toegankelijke ruimtes met zich brengt.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders
en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder a en b Regeling kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang )

De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uit het plan van
aanpak binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang )

De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden actueel is
en voldoet aan de gestelde eisen.
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder c en lid 4 Regeling kwaliteit
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderb ureau voor gastouders
vastgestelde meldcode, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en
adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

12 van 16
Definitief inspectierapport voorziening voor gastouderopvang jaarlijks onderzoek 30 -08-2021
Aka-Zade te Vlaardingen

De gastouder is verantwoordelijk voor de naleving van de door de houder van het gastouderbureau
vastgestelde meldcode.
(art 1.56b lid 1 en art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De gastouder heeft kennis van de handelswijze hoe, indien het de gastouder op enigerlei wijze
bekend is geworden dat de natuurlijke persoon die tevens houder is van het gastouderbureau zich
mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens
een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact te treden met
de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte te doen
bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.
(art 1.56b lid 1 en 1.51c lid 1 onder b en lid 2 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam gastouder

: Aka-Zade, Nigjar

Opvangadres

: Petuniastraat 180

Postcode en plaats

: 3135 EA Vlaardingen

Aantal kindplaatsen

:6

Gegevens gastouderbureau(s)
Naam gastouderbureau

: Groot in Klein b.v.

Adres gastouderbureau

: Emmastraat 45

Postcode en plaats

: 3134 CG Vlaardingen

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Rotterdam-Rijnmond

Adres

: Postbus 70014

Postcode en plaats

: 3000 KS ROTTERDAM

Telefoonnummer

: 010 4984015

Onderzoek uitgevoerd door

: K. Avdic

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Vlaardingen

Adres

: Postbus 1002

Postcode en plaats

: 3130 EB VLAARDINGEN

Planning
Datum inspectie

: 30-08-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 27-09-2021

Zienswijze gastouder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 30-09-2021

Verzenden inspectierapport naar

: 30-09-2021
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gastouder en gastouderbureau(s)
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 30-09-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 30-09-2021
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Bijlage: Zienswijze gastouder
De zienswijze betreft een reactie van de gastouder op de inhoud van het inspectierapport.
De gastouder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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