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Persoonlijke gegevens: 
 

Naam : Ing. Arjan (A.J.M.D.) de Caluwé 

 

Adres : Drususlaan 39 
Postcode : 3453 KB DE MEERN 
Telefoon : +31 (0)6-25063515 
Geboortedatum : 02-05-1973 
   
E-mail : arjan@impactsolutions.nl 
Website : ImpacTsolutions.nl / VeranderManager.com 
LinkedIn profiel : nl.linkedin.com/in/arjandecaluwe 

 

 
Profiel: 
 
Als project- en lijnmanager, ICT-engineer en consultant heb ik ruime ervaring binnen zowel IT, IM als 
de business opgedaan. Ondernemerschap, resultaatgericht en mensgericht zijn mijn kernwaarden 
waarbij ik met name energie krijg van Continu Verbeteren met een team. Ik ga niet voor een halve 
oplossing, wel voor een werkende oplossing met degelijkheid en robuustheid als uitgangspunt. Vanuit 
ervaring en visie geef ik transparant antwoord op vragen en geef bij voorkeur meerdere oplosroutes. Ik 
ben iemand die veranderingen binnen een team stap voor stap kan doorvoeren en daarbij ook het voeren 
van lastige gesprekken niet uit de weg ga bij weerstand. Ik zal de benodigde koers neerzetten en 
vasthouden en er ook voor zorgen dat de dienst op tijd geleverd wordt. 
 
Met meerdere jaren ervaring in de wereld van Consultancy, ICT, Pensioenen, Vermogensbeheer en 
Banking kan ik terugkijken op succesvolle projecten en trajecten en daarbij de waardering van 
businesspartners, lijn- en projectmedewerkers.  
 
Opdrachten welke mij het beste passen zijn die rollen welke ImpacT hebben bij het in- en uitvlechten 
van ICT, het opbouwen en verbeteren van een business of Functioneel Beheer team en het daarbij interim 
aansturen van het team. Als adviseur sta ik bij voorkeur naast de lijnmanager om samen het resultaat 
te behalen. Ik heb de voorkeur om gestructureerd en met elkaar de gedefinieerde doelen te behalen. 

 

 

 
Ervaring: 
 

  Loopbaan:   

Lijnmanagement : 9 jaar 2014 - heden : Caluwe ImpacT Solutions 
Projectmanagement : 15 jaar 2013 – 2014 : Timeos Pensioendiensten 
Functioneel Beheer : 7 jaar 2002 - 2013 : Relan/Interpolis/Achmea 
ICT algemeen : 20 jaar 2000 - 2002 : Interaccess  
   1998 - 2000 : Stork 
Vermogensbeheer : 8 jaar 1993 - 1998 : Telemos ICT 
Bancaire ervaring : 2 jaar    
Pensioenbeheer : 13 jaar    
Demand management : 7 jaar    
IT change management : 12 jaar    
Bestuurlijke ervaring : 9 jaar    
      

Profiel: 
 

     

Management Drives : Blauw, Oranje, Groen   
MBTI : ESTJ   
Insights Discovery : Rood/Blauw Rood/Blauw   

 

  



  

 

 
 
 
 
 

Curriculum Vitae 
Interim Management  Projectmanagement  Advies  Consultancy  

 

http://www.impactsolutions.nl/cv-arjan-de-caluwe/ Pagina 2 

 

 

Werkervaring 
 

Aug ’14 – heden  Eigenaar van Caluwe ImpacT Solutions 
Impact Solutions 

 

 Het leveren van specialisme op het snijvlak van Business en IT in de rol van 
Functioneel Beheer in combinatie met SimCorp Dimension. Het leveren van 
consultancy en implementatiekracht bij het in- en uitvlechten van IT en IM 
organisatieonderdelen. Het interim vervullen van lijnmanagement voor zowel 
de continuïteit als het opbouwen/verbeteren van een Functioneel Beheer, IT 
beheer, projectmanagement- of businessteam. Het leveren van project 
management capaciteit binnen het IM/IT domein. Het geven van advies in de 
rol van Quality Assurance binnen projecten of als coach/adviseur met een 
realisatie component bij het doorvoeren van procesverbeteringen in de lijn.  
 
Visionair, beelddenker en bouwer met als doel het realiseren van een stabiele 
dienstverlening voor de klant. Een just do it en Fix-IT mentaliteit als 
verandermanager. 

 
Apr ’19 – heden 
DSG / PGGM 

 Projectmanager datamanagement 
Binnen het programma Toekomstvast Vermogens Beheer. 

   
Apr ’19 – jun ‘19 
DSG / MN 

 Interim Manager / Vertrouwd Adviseur 
Met het borgen van het SimCorp Datawarehouse en SimCorp Coric binnen het 
SCRUM framework is er de behoefte ontstaan om meerdere medewerkers van 
de afdeling vermogensbeheer / reporting te voorzien van een scrum(master) 
bootcamp. In de huidige rol ben ik naast Vertrouwd Adviseur ook degene die 
deze bootcamp mag verzorgen/geven. 

   
Okt ’18 – mrt ‘19 
DSG / MN 

 Interim Manager / Project Manager 
Het implementeren van het SimCorp Datawarehouse en het implementeren van 
SimCorp Coric (Client Communications). Het SimCorp Datawarehouse is gevuld 
met kwalitatieve data als single point of truth. Beide systemen zijn onder 
architectuur en als keten met SimCorp Dimension operationeel opgeleverd en 
worden verder uitgebouwd. Het initiëren van een agile/scrum procesinrichting 
bij de afdeling vermogensbeheer/reporting. Het laten benoemen van de 
Product Owner en Scrummaster. Daarbij het in gezamenlijkheid realiseren van 
de procesinrichting en zorgen voor de werking ervan. 

   
Jun ’18 – dec ‘18 
DSG / MN 

 Interim Manager / Solution Architect 
Het schrijven van twee Project Start Architectuur documenten. Het eerste 
document is voor het SimCorp Datawarehouse en het tweede document is voor 
SimCorp Coric. 

   
Apr ’17 – mei ‘18 
DSG / MN 

 Interim Manager / Change- en Proces Manager 
Binnen het onderdeel vermogensbeheer Business Informatie Management de 
mensen en de processen van Functioneel Beheer verder professionaliseren op 
zowel de zakelijke dialoog als op procesinrichting en daarbij de levering van 
diensten aan de collega’s en ketenpartners verder optimaliseren, voor de 
klant. Analyse van de huidige dienstverlening en het verwerken van de 
uitkomsten in zowel de begroting als in verbeterplannen en deze samen met 
het team van circa 15 medewerkers omzetten in resultaten. Zowel visueel 
management met feiten sturing geïntroduceerd en werkend gemaakt als 
scrum/agile verder geïmplementeerd en geprofessionaliseerd. In mei 2018 is 
door mij de overdracht gestart en succesvol afgerond naar een manager in 
vast dienstverband. 

   

Apr ’18 – mei ‘18 
Metaalbewerking 

 Consultant 
Het migreren van een Windows applicatie server omgeving (UniSpeqs) in 
combinatie met de Progress database omgeving naar een cloud oplossing. Het 
geheel in gezamenlijkheid met de cloud applicatie leverancier (Fledge) 
operationeel gemaakt. 
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Jan ’17 – mrt ‘17 
A.K.H. / KAS BANK  
 

 Interim Manager / Change- en Proces Manager 
Het verbeteren van de klant- en ketentevredenheid over de afdeling 
accounting, team Fund Accounting (FA). Met behulp van Continu Verbeteren en 
Operationeel Management het team in control brengen en de regie laten 
nemen. Het interim aansturen en het per eind maart overdragen naar de 
lijnorganisatie. Het team heeft een omvang van circa 22 medewerkers. 
Processen en procedures verbeteren zodat het team in staat is om de gestelde 
doelen te overzien, de werkzaamheden daarop aan te passen en de resultaten 
voor de klant te behalen. 

   
Nov ’16 – jan ‘17 
A.K.H. / KAS BANK  
 

 Interim Manager / Change- en Proces Manager 
Het onderzoeken van de sell side mogelijkheden in relatie tot SimCorp 
Dimension en het daarbij faciliteren van 16 workshops voor business en IT.  
Zowel mede schrijver van de presentatie aan de board als samensteller van de 
businesscase in relatie tot kansen en risico’s. 

 
Jun ’16 – nov ‘16 
A.K.H. / KAS BANK  
 

 Interim Manager / Change- en Proces Manager 
Het verbeteren van de klant- en ketentevredenheid over de afdeling 
accounting, team Transactie Processing & Reconciliation (TP&R). Het 
implementeren binnen het businessteam van de door het project opgeleverde 
SimCorp Dimension functionaliteit met behulp van Continu Verbeteren en 
Operationeel Management. Het interim aansturen en het per november 
overdragen naar de lijnorganisatie. Het TP&R team heeft een omvang van circa 
18 medewerkers. Processen en procedures zodanig kunnen verbeteren dat het 
team in staat is om de gestelde doelen te overzien, de werkzaamheden daarop 
aan te passen en de resultaten voor de klant te behalen. 

   
Jun ’16- sept ‘16 
Dental Schroeder 

 Consultant 
Het installeren en migreren bij een tandartspraktijk naar een nieuwe Windows 
10 / Exquise Dental infrastructuur inclusief digitale röntgen apparatuur. 

 
Jun ’16 – sept ‘16 
Bedrijvencentra Utr. 

  
Consultant 
Het leveren van consultancy bij het implementeren van hosted telefonie (VoIP) 
op basis van Mitel voor 3 locaties en circa 180 aansluitingen. 

   
Apr ’16 – jun ‘16 
A.K.H. / KAS BANK  
 

 Interim Manager / Transitie Manager 
Transitie van het project nFTK/Look-Through naar- en borging in de 
lijnorganisatie. Werving en selectie van medewerkers. Aansturen en inrichten 
van het Look-Through team. Procesoptimalisatie, sturen op tijdige en 
kwalitatieve levering en het vergroten van de interne keten- en externe 
klanttevredenheid. 

   
Jan ’16 – mrt ‘16 
A.K.H. / KAS BANK  
 
 
 

 Interim Manager 
Het interim vervangen van de Manager IMS Systems & Data Management IMS. 
Het afdelingsjaarplan 2016 en de daarbij behorende individuele 
jaardoelstellingen mede inhoud gegeven. Het begeleiden van een viertal LEAN 
verbetertrajecten. Het begeleiden van een Risk Self Assessment. Het team 
bestaat uit Data Management en Functioneel Applicatie Management. 

   
sept ’15 – dec ‘15 
A.K.H. / KAS BANK  
 

 Interim Manager / Transitie Manager 
Transitie van het project nFTK/Look-Through naar- en borging in de 
lijnorganisatie. Aansturen van het Look-Through team. Procesoptimalisatie, 
sturen op tijdige levering en het vergroten van de klanttevredenheid. 

   
Mrt ’15 – aug ‘15 
A.K.H. / KAS BANK  
 

 Interim Manager 
Het interim vervangen van de Manager IMS Systems & Data Management IMS 
en daarbij uitvoering geven aan het veranderplan. Introductie bij het team van 
Operationeel Management en Continu Verbeteren in combinatie met Visual 
Management. Het team bestaat uit Data Management, Functioneel Applicatie 
Management en ASP consultants. 
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Jun ’15 – sept ‘15 
ASR Nederland 
 

 Consultant 
Consultancy bij het in hybride (BVP/RFI-RFP) vorm uitvragen van IT 
hostingleveranciers voor SimCorp Dimension en het daarbij inzicht geven in 
de functionele en technische mogelijkheden. 

   
Jan ’15 – dec ‘15 
Bedrijvencentra Utr. 
 

 Consultant 
Het leveren van consultancy bij het omzetten van de traditionele 
telefooncentrale naar hosted telefonie (VoIP) 

   
Dec ’14 – jul ‘15 
Myler / Achmea 
 

 Projectmanager 
Bij Service Organisatie Leven het projectmatig uitvoeren van onderhoud aan 
business applicaties en daarbij invulling geven aan de rol releasemanager in 
combinatie met change management. Procesverbeteringen signaleren en 
implementeren. Het coachen en begeleiden van een nieuwe medewerker. 

   
Okt ’14 – nov ’14 
A.K.H. / KAS BANK  
 

 Consultant/Business Analist 
Het onderzoeken van Data Management en het ontwikkelen van een visie.  
De visie in een veranderplan gezet met een projectvoorstel voor de realisatie. 

   
Sept ’13 – okt ‘14  Manager BIM (Business Informatie Management) – Lid MT Timeos 
Timeos  Als manager BIM van circa 35 FTE verantwoordelijk voor de teams IT Beheer, 

IT ontwikkeling, Functioneel Beheer, Projectmanagement, Architectuur en 
Facilitair. 
Visie ontwikkeld voor cultuur en organisatie inrichting met bijbehorend OR-
advies traject. Functieprofielen opgesteld met bijhorende functiewaardering. 
Daarmee het gehele changetraject voorbereid en uitgewerkt. Visual 
management (LEAN) geïntroduceerd bij het management en medewerkers. 
Het facilitair bedrijf geprofessionaliseerd en empowered. Invulling gegeven 
aan  meerdere IT leverancierscontracten waaronder de MAIA suite inclusief de 
juridische randvoorwaarden.  
 

Jan ’09– sept ‘13  Manager Functioneel Beheer en Data Management -  Lid MT OCR 
Achmea  Als manager van circa 12 FTE verantwoordelijk voor het opbouwen van het 

Functioneel Beheer en Data Management team voor vermogensbeheer, 
fiduciair beheer en de backoffice.  
 
IT outsourcing gerealiseerd van SimCorp Dimension, Bloomberg, FactSet ea 
naar een 100% beschikbare omgeving. Online Dashboard gerealiseerd 
waarmee klanten dagelijks inzicht hebben in hun portfolio. Functioneel Beheer 
in lijn gebracht met business en IT eisen en de daarbij horende 
consignatiedienst geïntroduceerd en geoperationaliseerd. Hosting, Housing en 
Functioneel Beheer focusgroep georganiseerd (dagvoorzitter) en een 
presentatie gegeven aan de Dutch User Group.  
Data Management geprofessionaliseerd van end-of-day naar 9uur ready en 
hiermee een concern brede dienst opgezet. Inkoopverantwoordelijkheid van 
(markt)data producten waaronder prijzen en ratings. SAS70, ISAE3402 
compliant leveren van IT, Functioneel Beheer en Data Management. 
 
Interview gegeven voor het jaarboek 2011 en 2012 van Schuberg Philis. 
  

Sep ’11 – sept ‘12  Manager Change & Transition -  a.i. 
Achmea  Als manager van circa 4 FTE a.i. het team projectmanagement en transitie 

aangestuurd.  
 

Jan ’07 – dec ‘08  Demand en informatiemanager 
Achmea  Als Demand manager verantwoordelijk voor de levering van ICT diensten aan 

Vermogensbeheer en Vastgoed. Als informatiemanager verantwoordelijk voor 
een juiste procesinrichting in samenhang met servicemanagement.   

 
Mrt ’05 – apr ‘11  Founder en Co-owner telecom bedrijf 
URS-International  Met een aantal partners een telecom firma met de naam Ptito gestart. Realisatie 

van een dienst welke persoonlijke uitnodigingen op GSM’s aflevert inclusief een 
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webportaal en prepaid afrekenmechanisme. In een circulair van Nyenrode 
Universiteit gestaan. Werkende omgeving en architectuur opgeleverd.  

 
Dec ’03 – dec ‘06  IT Changemanager 
Interpolis/Achmea  Lid van het Change Advisory Board van Interpolis/Achmea voor de divisie 

pensioenen met de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de ICT 
dienstverlening aan 1000 collega’s op 5 vestigingen. Inrichten en voorzitten 
van het Pensioenen CAB. Inrichten en verrichten van change management met 
4 change coördinatoren.  Inrichten en verrichten van release management op 
kantoor automatisering platform.  Realisatie van standaardisatie van werkplek 
software uitrolmechanisme.  Winnaar RABO ICT-Conferentie award nov. 2004 
 

 
Okt ’02 – nov ‘03 

  
Systeem en netwerkengineer 

Relan/Interpolis 

 

 In de functie van systeem en netwerkengineer verantwoordelijk voor de 
continuïteit van het gehele IT landschap met een groot aantal projecten waar 
ik als projectleider het resultaat heb neergezet. 
Als projectleider verantwoordelijk voor de opbouw van de ICT infrastructuur 
voor het bestuurscentrum met digistream huurlijn, cisco routers, siemens 
telefooncentrale, selectie telecom leverancier, backoffice software. 
Applicatiebeheer en support.  
Als projectleider de migratie (proces en inhoud) gedaan van 5 pensioen locaties 
naar één netwerk en werkplek (1000+)infrastructuur (Project INI).  
Als projectleider vernieuwing van een klant locatie gerealiseerd met MS 
backoffice server, noodstroom, huurlijn, Exact Globe, e-mail en website 
(domein). Later verzelfstandigen (outsourcen) van de dienstverlening.  
Als projectleider de bestaande UPS in het eigen datacenter vervangen door een 
nieuwe 30KVA APC noodstroom infrastructuur inclusief managed omgeving 
(InfraStruxure). Oracle database servers (Tru64 4) met DAS vervangen door 
een (Tru64 5) Cluster omgeving met SAN. 
 
350pc's, 10+ MS Servers, Tru64 Alpha, Linux, Cisco routers, Fax, Firewall, 
Legato, Ericsson MD110, Legato, Surfcontrol, Citrix, Exchange, Exact Globe, 
Siemens Hicom.  
 

Jul ’00 – okt ‘02  Systeem en netwerkengineer / Consultant 
Interaccess  Team Novell 

Team Microsoft 
Client: Relan Pensioen 

 
Sept ’98 – jul ‘00  Systeem en netwerkengineer / Consultant 
Stork  Beheer van Windows NT servers, RS/6000 unix machine, BAAN software, E- 

mail en internet, 70 werkplekken (W95/W98/NT/Office). Implementatie 
Autocad 2000, Stabicad, Stecad, Nordined.  
Project Cisco 803 ISDN routers voor tuincentra netwerk. 
Project Cisco 1600 serie voor bibliotheek netwerk. 
Project implementatie server, applicatie en netwerk bij een metaalbedrijf 
 
 

Sept ’93 – sept ‘98  Engineer / Consultant / Co-owner  
Telemos ICT  Samen met mijn business partners invulling gegeven aan de bouw van het IT 

bedrijf naast de business lines componenten en software. Centralisatie van 
Nixdorf Quattro machines voor de KNVB. Ontwerp, bouw en oplevering van 
netwerk infrastructuur en redundante Novell serveromgeving voor Teleac-NOT. 
Ontwerp, bouw en onderhoud van de serveromgeving met bijbehorende 
applicatie infrastructuur bij de Gemeente Amsterdam (O+S). Ontwerpen en 
bouwen van facturatiestromen voor de AS/400 met FormScape voor Abilis- 
Cemsto. Ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden van server- en 
werkpleklandschappen t.b.v. Navision Financials. Opleiding/cursus gegeven 
aan klanten.  
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Projecten 
 
Nov ‘12 - apr ‘13  Business Project Manager (OnLine Dashboard) 
Syntrus Achmea  Building an OnLine Dashboard which allows our clients to access their 

financial data stored in SimCorp Dimension. 

 Data warehouse, data marts, reporting tool and 2-factor authentication 
 improve auditability, traceability and optimization of performance; 
 Adjusted the required source systems to support the daily data delivery;  
 Assured compliance of the Dashboard, procedures and controls to 

ISAE3402 
 Streamlined the business processes to accommodate the daily delivery 
 

Sep ‘09 – dec ‘10  Business Project Manager (Rehosting SimCorp Dimension)  
Syntrus Achmea  Rehosted the IT platform as a Business Project Manager for Syntrus Achmea 

Vermogensbeheer to the external service provider Schuberg Philis and first 
mover with SimCorp Dimension. Redesigned the service delivery for the 
business and build a 100% available Functioneel Beheer team. Highlights and 
details given in an interview in the Annual Report SBP 2011 & 2012.  
 

Dec ‘09 – mei ‘10  Business Project Manager (SimCorp Dimension upgrade 4.7) 

Syntrus Achmea  Upgrade SimCorp Dimension V4.5 -> 4.7 zonder business downtime of fallback. 

 
Jun ‘08 – nov ‘08  Project Support Office medewerker (AWS) 
Achmea  Project Achmea Work Suite (10.000 pc's) migratie. Programma management 

adviseur en risk management. 
 

Jul ‘05 – jul ‘06  Projectleider (REMS) 
Interpolis  Als projectleider vervanging van een pSerie met een fat cliënt naar een 

volledig gehoste pSerie inclusief Terminal Server oplossing met het REMS 
vastgoed systeem van Kalshoven automation gerealiseerd. Mede architect 
voor netwerk infrastructuur, samenstelling met MS Terminal Services cluster 
en noodstroom. 
Als auditor opgetreden. Backup, service windows, release en 
changemanagement procedures opgezet en uitvoering aan gegeven. Het 
geheel in eigendom bij een applicatie hosting partner ondergebracht. 
 

Mrt ‘05 – nov ‘05  Projectleider (INI-mini) 
Interpolis  INI-mini project gedaan voor 1000+ pc's over 5 locaties waarbij losse 

(handmatige)software installaties via een geautomatiseerd uitrol mechanisme 
voortaan in bundels (lagen en smaken) op de pc gezet worden. Architectuur 
opgezet en uitwerkt. Release en change management opgezet en uitvoering 
aan gegeven.  
 

Nov ‘04 – feb ‘05  Projectleider (output management) 
Interpolis  Als deelprojectleider betrokken bij RFI/RFP traject keuze print output 

leverancier. Realisatie van netwerk verbindingen naar primaire print partner in 
Tilburg en backup printpartner in Alkmaar. 
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Bestuurlijke ervaring 
   

Feb ’17 – apr ‘18  VZ Stichting tot Behartiging der Belangen van de Jan Ellermangroep 

  Onbezoldigd voorzitter van de stichting welke het gebouw (vastgoed) van de 
Baracuda-ZV onder zich heeft. 

 
Mei ‘13 - sept ‘13  Lid Ondernemingsraad Syntrus Achmea 2013 
  Op 21 mei 2013 is de ondernemingsraad van Syntrus Achmea geïnstalleerd door 

de bestuurder. Lid van het Dagelijks Bestuur en van de commissie 
Vermogensbeheer. Bedenker en mede organisator van het thema:   

 'Battlefield of Alliantie? Samen balans zoeken” 
 

Apr ’10 - mei ‘13  Lid Ondernemingsraad Syntrus Achmea 2010-2013 
  Op 27 april 2010 is de ondernemingsraad van Syntrus Achmea geïnstalleerd 

door de bestuurder en 21 mei 2013 was de zittingstermijn ten einde. 
Tijdens de zittingsperiode heb ik - mede op basis van TV formats - de inhoud 
van de Benen Op Tafel sessies voor de bestuurder/directieleden/OR van Syntrus 
ontwikkeld en het proces uitgewerkt. Samen met de collega OR leden 
uitgevoerd en invulling gegeven aan de dag. 
 'Het Lagerhuis' een open en transparant debat met directie en OR. 
 'Een Kwestie van Kiezen' in vol vertrouwen met elkaar in gesprek. Maar 

wel (laten) kiezen. 
 'Het Testament' het door de leden vast laten leggen van de activiteiten 

voor het jaarverslag (WOR) 
 

Mrt ‘09 – okt ’09  Dagelijks Bestuur Wijkraad Vleuten-De Meern 

  Als lid van het dagelijks bestuur van de wijkraad Vleuten-De Meern intensief 
contact onderhouden met de wijkmanager en andere belanghebbenden van de 
gemeente Utrecht. 
 

Jan ‘05 – mrt ‘09  Lid Wijkraad Vleuten-De Meern 

  In 2008 een geheel vernieuwde website laten bouwen op basis van Joomla. 
Website en content beheerder. Lid van de werkgroep bereikbaarheid. De 
wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van 
Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies geeft.  

 

 

Cursussen/Trainingen/Kennis: 
 
IT : BiSL, ASL, ITIL, Prince2, CompTia network+, MCSE, MCSA, CNE, CNA. 
Newport : Newport Business Academy Information Management 
NCOI : Masterclass psychologie; ontwikkelingspsychologie, gedragspsychologie 
SimCorp : SimCorp Dimension Academy NL 
Scrum.org : Professional Scrum Product Owner I 
Scrum.org : Professional Scrum Master I 
Achmea : SENS 1* (LEAN) 

 
 

 

Opleiding: 
 
NOVI : HBO ICT (diploma) 
ROC ASA : MBO ICT (diploma) 

 

 

Talen: 
 
Nederlands  Moedertaal 
Engels  Professioneel 
Duits  Basis 
Spaans  Beginner 

 


