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H et gaat goed met Caparis. Het financiële
tekort zal in 2008 slinken tot 300.000
euro. Voor 2009 is een positief resultaat

voorzien. Om deze opwaartse lijn te kunnen
voortzetten heeft Caparis een nieuw beleidsplan
opgesteld onder de naam “   Businessplan voor
Transitie, 2009-2012”.

De hoofdpunten “Businessplan voor Transitie”

1. Het bedrijf.
Caparis heeft van de acht deelnemende gemeenten een
duidelijke opdracht gekregen om meer mensen buiten het
bedrijf, eventueel onder begeleiding, een baan aan te
bieden. De organisatie zal aan deze ontwikkeling worden
aangepast.

2. Netto Toegevoegde Waarde (NTW)
In 2009 en komende jaren wordt ingezet op een meer dan
trendmatige groei, door heroverweging van geschiktheid en
rendement van de verschillende werksoorten en producten.

3. Ontwikkeling van de mens
Om de mens centraal te kunnen stellen richten we een
Mens ontwikkelbedrijf op. Het proces van mensontwikkeling
wordt leidend bij Caparis.

Mensontwikkelbedrijf
Caparis is een organisatie die de Wet sociale werk -
voorziening uitvoert (Wsw). Caparis helpt mensen die zijn
aangewezen op de sociale werkvoorziening. Voor deze
groep mensen gaat Caparis persoonlijke ontwikkeltrajecten
aanbieden, dus individueel op maat gemaakt.
Caparis wil zich onderscheiden in de markt door aan elk
ontwikkeltraject een perspectief voor de medewerker te

koppelen. Onderscheidend, omdat Caparis voor de
ontwikkeling van de mens bedrijven heeft met echte
werkplekken, waar onder begeleiding een vak kan worden
geleerd.
We willen het ontwikkelbedrijf worden voor alle doel -
groepen in ons gebied. 
We organiseren ons volledig op de opdracht van
gemeenten om zoveel mogelijk werknemers die nu binnen
de poorten van Caparis aan de slag zijn een baan aan te
bieden bij opdrachtgevers buiten de poorten van Caparis.
De zogeheten ontwikkeling “van binnen naar buiten”.
Daarnaast zal een groot aantal werknemers binnen de
poorten van Caparis blijven werken.

Ontwikkeltrajecten
Caparis heeft duidelijk de opgaande lijn te pakken. De
maatregelen die dit jaar zijn genomen, in overleg met de
aandeelhouders en de Raad van Commissarissen, hebben
geleid tot positieve effecten. Als het gaat om onze taak -
stelling “van binnen naar buiten” ligt Caparis op de juiste
koers.
Steeds meer medewerkers volgen de ontwikkeltrajecten.

Caparis stelt zich ten doel om de komende jaren 500
personen uit andere doelgroepen (onder meer WWB-ers,
Nuggers en Wajongers) in ontwikkeltrajectenrajecten te
brengen. In 2008 heeft Caparis 120 trajecten van
gemeenten gekregen. Ook hieruit blijkt het toenemende
vertrouwen van de acht gemeenten in Caparis NV. 

Caparis wordt een speler van formaat op de
reïntegratiemarkt in Friesland.

In opdracht van de gemeenten adviseerde Dirk
Langedijk van Langedijk SWO de directie van Caparis
over de transitie en beoordeelde de plannen.

Positief resultaat in 2009
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bestaande samen werking met onderzoeksinstituten en
MKB-bedrijven. Men ziet kortom de meerwaarde van een
SME Pact niet direct.’

Tegen de stroom in
Siemens ging edoch wel in op de uitnodiging van
Langedijk. Van der Touw: ‘In de elektronica bestaat een
enorme innovatienoodzaak. Het zit dus in onze genen om
te blijven ontwikkelen. Als wij Willie Wortels tegenkomen,
herkennen we ze ook. En wij stimuleren innovatie buiten
ons eigen bedrijf. Je loopt daarmee geen groot risico,
terwijl er wel onderlinge afhankelijk heden ontstaan;
iedereen is immers sterk in iets, maar niet in alles. Het
SME-Pact biedt een goede methode om nader tot elkaar
te komen. Maar als je gaat samen werken, omschrijf dan
goed je vorm van samenwerking en omkleed het met non-
disclosure bepalingen. Vooral om bij die MKB-er de angst
weg te nemen dat je er met zijn ideeën vandoor gaat.’ 
Janssen: ‘De SME-bedrijven hebben gemerkt dat
Siemens op hun gebied geen R&D-bedrijf is. Dat men niet
bang hoeft te zijn dat wij hun ideeën zouden gaan na-
Chinezen of zo. De gesprekken waren zeer open.’ 

Siemens als facilitator
Van der Touw benadrukt het belang van samenwerking
tussen MKB en grotere ondernemingen. Hij citeert een
limerick: ‘Er bijna zijn, schept verplichting / Toen Edisons
grootste verrichting / de gloeilamp verscheen / ging er een
vonk door hem heen / en sloeg hij een zucht van
verlichting.’ 
En vervolgt: ‘Dat is cruciaal. Er zijn vele fantastische
uitvindingen bij het MKB. Maar heel vaak zie je dat die het
net niet helemaal redden. Ze ontwikkelen de verkeerde kant
uit of missen de financiën, de logistiek of het distributie -
kanaal. Wij kennen de markt en hebben het netwerk. De
toegang tot ons is makkelijker dan tot een eindklant. Een
driemansbedrijf uit Appelscha komt gewoon bijna niet
binnen bij bijvoorbeeld een directie van een Landmacht.
Zo’n eindklant wil zijn risico’s beperken en heeft dan graag
dat wij ons over zo’n innovatie ontfermen. Dat geeft meer
zekerheid over continuïteit. Wij kunnen dus de perfecte
facilitator zijn voor innovatief MKB. Je moet daarbij niet de
fout maken dit soort bedrijven snel in te willen lijven. Beide,
de innovator en het grote concern, hebben hun eigen
bestaansrecht.’  

Positieve verrassingen
Janssen: ‘Het SME-Pact werkt daarbij drempelverlagend. Het
is efficiënt én inspirerend. Wij zijn in één klap met zes
relevante bedrijven in contact gekomen. Dat is de meer -
waarde. Van belang is dat je eventuele valse verwachtingen
vermijdt door een goede ‘call’ te schrijven. Ook eerlijkheid is
van belang. Erken van tevoren dat er misschien niets uitkomt,
zoals in dit geval doordat de specifieke ‘call’ buiten onze

invloed op ‘hold’ is gezet. Maar we hopen hem in de toe -
komst alsnog op te kunnen pakken. En er zijn ook ideeën
ontstaan over toepassingen buiten defensie, in de sfeer van
nationale veiligheid bijvoorbeeld, of in treinen. Wie weet waar
het nog toe leidt.’

De succesfactoren

• Een grote internationaal opererende onderneming die de
potentiële waarde ziet van bij het MKB beschikbare
kennis en producten

• Innovatieve MKB-bedrijven die de meerwaarde zien van
samenwerking met een multinational en zich niet
krampachtig opstellen

• Een intermediaire partij die investeert in de internationale
zoektocht naar geschikte matchings partners en het
proces efficiënt inricht voor alle betrokkenen

• Een specifiek opgestelde ‘call’ verhoogt de slagingskans;
vaagheid leidt hooguit tot toevalstreffers

• Openheid en eerlijkheid bij beide partijen voorkomt valse
verwachtingen 

Bij samenwerking
• Een degelijke omschrijving van de samenwerkingsvorm

voorkomt misverstanden 
• Non-disclosure bepalingen nemen eventuele angst voor

ideepiraterij weg

Mentorproject Almere
van start
In 2008 werd het convenant Mentorproject Almere
ondertekend op het stadhuis. De Flevolandse
gemeenten en hun partners zijn zeer actief met het
terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het
verhogen van het aantal jongeren dat met een
startkwalificatie het onderwijs verlaat. 

Het Mentorproject streeft er naar om jaarlijks tachtig
succesvolle matches te realiseren tussen een
jongeren en een mentor. Het richt zich primair op
leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die VMBO
volgen, kort vóór, tijdens èn na de overgang naar
het MBO bij een ROC. Daarnaast richt het project
zich op jongeren die eerder zijn uitgevallen, maar
via (bijvoorbeeld) het Jongeren loket weer aan de
slag willen met een opleiding in combinatie met
werk (BBL-opleiding).

Langedijk SWO bereidde het mentorproject voor en
schreef het bedrijfsplan.

van start

Nieuw contact met zes ‘parels’ van Europees MKB

De case Siemens van SME Pact The Netherlands door Wilma Reudink

In Frankrijk is het onder de naam Pacte PME
een succes: het MKB in contact brengen met
het grootbedrijf, multinationals, waardoor meer

inkoop bij het MKB plaatsvindt. Maar in Frankrijk
is het tot nu toe vooral een Franse aangelegen -
heid gebleven: Frans MKB wordt gekoppeld aan
Frans grootbedrijf.
De Nederlandse versie van het Franse initiatief,
het SME Pact The Netherlands, werd uitgevoerd
door de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV.
De businesscase Siemens illustreert het potentieel
succes van actieve matchmaking tussen
multinational en Europees MKB.  

Het MKB kan nieuwe technologische vindingen aanbieden
aan multinationals, die op hun beurt het MKB tot verdere
innovaties kunnen prikkelen. Om dat te stimuleren,
hanteert het SME-Pact een basic aanpak. 
Dirk Langedijk, extern projectleider voor de Ontwikkelings -
maatschappij Flevoland BV (OMFL): ‘Siemens zocht ten
behoeve van hun activiteiten voor Defensie, MKB-
bedrijven die sensoren ontwikkelen om explosieven mee
te identificeren; zeer specifieke technologie waar in
Europa weinig kennis over bestaat. Ik ben research gaan
doen. En vond twaalf Europese MKB-bedrijven die
mogelijk relevante kennis in huis hadden. Zij zijn uit -
genodigd om zich op papier te presenteren. Daarna is
de longlist teruggebracht tot een shortlist van zes
bedrijven; twee uit Engeland, een uit Nederland, een uit
Duitsland, een uit Zweden en een uit Frankrijk. Dit zestal
hebben we in Nederland een dag bij elkaar gebracht,
waarbij er gesprekken hebben plaats gevonden met de
mensen van Siemens. Met succes.’ 

Briljante aanpak
Vanuit Siemens waren Ab van der Touw (directeur divisie
Infrastructure) en Harm Janssen (account manager
Defensie voor de divisies Infrastructure, IT Solutions and
Services en Building Technologies) bij het SME-traject
betrokken. 
Van der Touw: ‘Toen Dirk Langedijk hiermee kwam, dacht
ik aan een innovatieprijs die we al sinds jaar en dag
uitreiken. Je ziet dat het vaak de kleinere bedrijven zijn,
met twee, drie of vier man, soms zelfs eenpitters, die met
de echte innovaties komen. Dus ik zag er wel wat in. En
inderdaad, de bedrijven die hier op bezoek zijn geweest,
hebben echte pareltjes van producten in huis. Dirk heeft
verteld wat Siemens allemaal zou kunnen betekenen.
Over en weer ontstond er een gevoel van ‘tjonge, wat
zouden wij waardevol kunnen zijn voor elkaar.’

Janssen: ‘Wij konden volstaan met een beschrijving van
wat wij zochten en hebben de zes geselecteerde
bedrijven in een dag gesproken. Dat scheelde ons veel
research en bezoektijd; briljant. Van die zes waren er vier
zonder meer interessant, één sloot niet aan bij de call
maar is mogelijk in de toekomst in een ander verband
interessant, en bij één bedrijf vielen we bijna achterover
van verbazing; dat had een techniek in huis waarvan we
niet wisten dat het bestond! Zo’n bedrijf waren we niet zo
snel tegen het lijf gelopen in een regulier traject.’
Van der Touw: ‘Logisch. Een afdeling Inkoop houdt zich
met name bezig met het invullen van concrete, actuele
behoeften. Wel zo efficiënt. Maar het vernauwt tegelijker -
tijd. Als Dirk Langedijk dan namens het SME-Pact
aanklopt, is dat interessant.’ 

Voorbij de voordeur
Van der Touw refereert aan één van de factoren die
samenwerking tussen MKB en multinational hindert: grote
bedrijven beperken vaak hun leveranciersbestand uit
bedrijfseconomische redenen. Maar niet alleen heeft de
multinational moeite met het inventariseren van nieuwe,
interessante MKB-partners, ook het MKB-bedrijf heeft
moeite met toegang tot een multinational en diens
speerpunten van beleid. Langedijk ervoer in zijn zoektocht
naar ondernemingen die ‘calls’ zouden kunnen aan -
leveren, hetzelfde. ‘Bij veel van die bedrijven kom ook ik
niet verder dan de voordeur of het middelmanagement.
‘Zij denken de meeste bedrijven die iets voor hen zouden
kunnen betekenen al wel te kennen of refereren aan al

De aanpak

• SME-Pact stelde voor de ‘call’ van Siemens een longlist
samen van twaalf bedrijven. Bronnen: bedrijvennetwerk
(onder meer via Syntens), wetenschappelijke artikelen,
zoekacties op internet, de database van het SME-Pact en
haar partners en spontane aanmeldingen via internet.

• De OMFL bracht in overleg met Siemens de longlist terug
tot een shortlist van zes bedrijven uit Engeland (2),
Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zweden.

• Er volgden één op één gesprekken van een uur.
• De mogelijkheid tot netwerken bestond in de gezamenlijke

lunch in aanwezigheid van een directie lid van Siemens.
• Van de zes bedrijven hebben er vier afspraken gemaakt met

betrekking tot de ‘call’. De andere twee blijven in
portefeuille, waarvan sowieso één bedrijf kansrijk wordt
geacht voor mogelijke samenwerking met Siemens in relatie
tot een andere activiteit.

• Zowel Siemens als de bedrijven zijn positief over de
aanpak. 

• Een vertegenwoordiger van Pacte PME uit Frankrijk is
enthousiast en gebruikt deze case in Frankrijk als
succesvoorbeeld.

case Siemens
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De partners
Langedijk SWO werkt met de volgende professionals:

Dirk Langedijk Werken aan oplossingen. Dirk@langedijkswo.nl
Gerard Witsmeer ESF: van aanvraag tot implementatie beheersorganisatie en 

monitoring. Gerard@langedijkswo.nl
Richard de Winter Interimmanager en consultant. Richard@langedijkswo.nl
Françoise Kooijmans Trainingsactrice, theater op maat, dagvoorzitter in rol. 

Francoise@langedijkswo.nl
Peter van der Vlies Advisering, strategieontwikkeling en procesbegeleiding in de

non-profit sector. Peter@langedijkswo.nl

Peter van der Vlies

G emeente Hardenberg, onderwijs en
kinderopvang en peuterspeelzalen
ondertekenden donderdag 13 november

jl. het convenant Lokale Educatieve Agenda (LEA)
Hardenberg. Hierin spreken de partijen af de
komende jaren samen aan de slag te gaan met
een aantal belangrijke thema’s rond jeugd en
onderwijs.

In het voorjaar van 2008 is de LEA gestart met een
werkconferentie. Uitkomst was dat er de afgelopen jaren veel
gebeurd is in het onderwijs. Er zijn ontwikkelingen geweest
rond onderwijskansen voor kinderen, voor- en vroegschoolse
educatie, de Brede School en de samenwerking en
aansluiting tussen verschillende schooltypes is verbeterd,
maar er is nog steeds veel te doen.

Vijf thema’s
De verschillende partijen hebben samen vijf thema’s
geselecteerd waar de komende tijd aan wordt gewerkt. Deze
thema’s vormen de nieuwe Lokale Educatieve Agenda.
Het eerste thema draait om zorg in en om de school.
Wanneer een kind in de knel komt, moeten de
hulpverleningstrajecten goed op elkaar worden afgestemd
zodat er een goede gezamenlijke werkwijze komt en geen

kind meer tussen wal en schip raakt. Hiervoor worden onder
andere zorg-advies-teams ingesteld. Het tweede thema is
het voorkomen van onderwijsachterstanden. Om
onderwijskansen te voorkomen wordt ingezet op
taalontwikkeling, sociale vaardigheden en weerbaarheid.
Ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning vormen
het derde thema. Samen met andere instellingen willen
gemeente, scholen, opvang en peuterspeelzalen inzetten op
vroege preventie. Ook willen ze ouders betrekken bij het
onderwijs en zonodig ondersteunen bij de opvoeding. Het
vierde thema is de leerplicht en het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten. Het streven is om schooluitval te verminderen
en meer jongeren een startkwalificatie te laten halen voor de
arbeidsmarkt. Het opleidingsaanbod is het vijfde thema. Door
de samenwerking tussen de verschillende scholen nog verder
te verbeteren moet uiteindelijk één leerweg worden
gerealiseerd. Ook het bedrijfsleven wordt hierbij betrokkenen.

Convenant
Het convenant heeft een looptijd van twee jaar. In 2010
moeten resultaten zijn behaald en wordt het convenant
geëvalueerd.

Langedijk SWO organiseerde de conferentie, leverde de
dagvoorzitter en adviseerde rond de totstand koming
van de LEA.

Hardenberg met lokale 
educatieve agenda aan het werkeducatieve agenda



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




