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Article 26 of the Universal Declaration of Human 
Rights, written in 1948 when ideals were 
respectable and hope was strong, contains the 
following: ‘Education shall be directed to the full 
development of the human personality and to the 
strengthening of respect for human rights and 
fundamental freedoms.

Leren gaat over de “hele persoon”



“The classrooms of today build our societies and 
communities of tomorrow. This is why it is vital to 
invest in teachers. With the future increasingly posing 
new, unpredictable challenges including climate 
change, technological advancement and labour market 
upheavals, teachers are becoming influential 
changemakers in helping to build a better future.” 

OECD Global Teaching InSights

Leren is relationeel
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Leren gaat 

over de 

toekomst



Toekomst



cc: Jim Nix / Nomadic Pursuits - https://www.flickr.com/photos/34825346@N02

Snelheid van verandering

• Digitalisering & robotisering

• Regelgeving

• Arbeidsmarkt

• Globalisering

• Klimaat

• Corona

• Energie

• Geo-politiek

• ...



Leven, leren, werken doorheen de ‘levensloopbaan’
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Nood aan een levensloop- en levensbreed perspectief op werken en leren 



Happy

e.g., engagement, loopbaantevredenheid

Healthy

e.g., mentaal en fysiek welzijn

Productive

e.g., performantie, inzetbaarheid

Duurzame loopbaan: 
doorheen onze professionele
ervaringen ontwikkelen we 

nieuwe energie, competenties
en mogelijkheden voor de 

toekomst
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Veerkracht

“An ability to rebound from adversity and overcome difficult circumstances in one’s life 
(Marsh, 1996)”



Aanpasbaarheid

“An individual’s readiness and resources for 

successfully facing vocational tasks, 

occupational transitions, and unexpected

challenges” (Savickas, 1997; 2005). - Concern

- Control

- Curiosity

- Confidence



Vaardigheden





Vaardigheden voor de toekomst?

17 |

10,7

17,1

18,9

23,6

23,8

27,2

36,4

37,8

39,1

44,5

46,1

46,5

50,7

57,4

0 10 20 30 40 50 60 70

Onderhandelen

People management

Oordelen en besluitvorming

Jobspecifieke vaardigheden

Emotionele intelligentie

Afstemmen met anderen

Creativiteit

Leervermogen

Kritisch denken

Complexe problemen oplossen

Flexibele ingesteldheid

Digitale vaardigheden

Klantgerichtheid

Omgaan met veranderingen

Welke van deze vaardigheden zullen voor uw medewerker het belangrijkst worden om de komende vijf jaar goed te blijven presteren? 

Respons 1504 leidinggevenden  - % die deze vaardigheid aankruist – AMS-De Tijd-SD Worx onderzoek februari 2020



cc: kaibara87 - https://www.flickr.com/photos/34745138@N00

Veranderingen als leerkans? 

Onderzoek toekomstbestendigheid, februari 2020, AMS – De Tijd – SD Worx – n = 2.565 werknemers

Onderzoek impact Covid-19 op werk en loopbanen, oktober 2021, AMS – VBO – HRPRO n = 2.268 werknemers

+

Sterktes kunnen inzetten in het werk

Leermogelijkheden

Groeikansen

Uitdaging

Bekommernis om 

Samenwerking

Verbondenheid met collega’s

Stress

Mentale gezondheid



Toekomstbestendigheid is meer dan inzetbaarheid



Vandaag



Competenties als 

grondstof van 

een dynamische 

loopbaan

Een dynamische 

loopbaan als motor 

van competentie-

ontwikkeling

Bewegingskapitaal opbouwen: 

willen & kunnen omgaan met / 

zoeken naar verandering

Loopbaanontwikkeling en leren gaan hand in hand

Menselijk kapitaal

Sociaal kapitaal

Psychologisch kapitaal



Leren en ontwikkeling: zijn de learning twenties* echt
aangebroken?

Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties – bevraging oktober 2021 | Antwerp Management School, VBO, HRPro

Werknemers:

- 95% kende tijdens de pandemie veranderingen in manier van werken (telewerk, 
digitalisering), takenpakket, of werd intern in andere activiteiten ingeschakeld

- 2 op 3 heeft nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkeld door corona 

- 28% zegt dat er expliciet aandacht wordt besteed aan de evolutie / groei die ze 
door corona meemaakten – bij 38% gebeurt dit helemaal niet

- 40% vindt het makkelijk om over leernoden te spreken; 23% vindt dit moeilijk

Werkgevers:

- 28% staat expliciet stil bij de leercurve van medewerkers door corona; 25% zegt 
dat hiervoor geen tijd is

Bij 30% gebeurt het afhankelijk van de afdeling / leidinggevende

- 74% zegt dat het makkelijk is over leernoden te spreken; 8,6% zegt dat dit 
moeilijk is

*H. Crevits overwerk_2021_2_04.pdf (steunpuntwerk.be)

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2021_2_04.pdf


Samen op weg

✓ Iedereen leergretig

✓ Leren is toegankelijk

✓ Vraag en aanbod zijn afgestemd

✓ Werken is leren, leren is werken

https://www.vlaanderen.be/levenslang-leren

https://www.vlaanderen.be/levenslang-leren


Stroom 1: knowhow opbouwen

Vlaggenschip 1

Stroom 2: sensibiliseren en mobiliseren

Vlaggenschepen 2 & 3

Stroom 3: competenties centraal stellen

Vlaggenschip 4

Stroom 4: ondersteunen en begeleiden

Vlaggenschepen 5 & 6

Stroom 5: partnerschappen stimuleren

Vlaggenschip 7

LLL-matrix





“If you want to go fast go alone 

if you want to go far go together” 
(Afrikaans gezegde)



Antwerp Management School

Prof. dr. Ans De Vos

Ans.devos@ams.ac.be

OPENING MINDS TO 

IMPACT THE WORLD!

Contact

mailto:Ans.devos@ams.ac.be
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Levenslang leren ontrafeld: 
De rol van leerklimaat en
-cultuur

Simon Beausaert
Professor Learning and Development
s.beausaert@maastrichtuniversity.nl

Netwerkdag West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren 
03.10.2022
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Een L&D perspectief

Op het kruispunt van onderwijskunde
en bedrijfskunde

Perspectief en doel
Waarom

levenslang
leren?

Definitie
levenslang

leren?

Hoe leren
ondersteunen?



ID

• Brugge, Luik
• Onderwijskundige
• Professor bij Universiteit Maastricht, 

School of Business and Economics, 
Department Educational Research and 
Development
- Jonge universiteit
- Internationale populatie (Engels)
- Probleem gestuurd onderwijs



• Praktijkgericht onderzoek: leren en
ontwikkelen op de werkplek en transitie
hoger onderwijs-werkplek

• Programmaleider en docent ‘Learning and 
Development in Organisations MSc.’ (HRD)

• Coördinator SBE Learning Academy



Doel workshop: Twee vragen

- Wat is levenslang leren?
- Welke rol speelt de organisatie?
- Over leerklimaat en leercultuur



Hoe vragen beantwoorden?



Waarom levenslang
leren van werknemers
op de agenda?

Perspectief en doel
Waarom

levenslang
leren?

Definitie
levenslang

leren?

Hoe  leren
ondersteunen?





Beroepsgerelateerde 
expertise

Anticipatie & 
Optimalisatie

Balans

Persoonlijke 
flexibiliteit

Organisatie-
sensitiviteit en 
teamplayer

Inzetbaarheid?







Onderzoek

“Verschillende studies tonen aan dat er in 
Vlaanderen een gebrek is aan een 
leercultuur en motivatie. Bijna 80% van de 
Vlamingen tussen 25 en 65 jaar ziet geen 
nood aan opleiding of training” (Eurostat: 
Adult education survey, 2016).



Levenslang leren:
Een definitie

Perspectief en doel
Waarom

levenslang
leren?

Definitie
levenslang

leren?

Hoe leren
ondersteunen?



Levenslang leren versus werkplekleren

Levenslang leren

(Kyndt, Endedijk, & Beausaert, 2022)

Werkplekleren



Poll: 
Werkplekleren: Op welke manier leert u?

Hoe deelnemen?
Ga naar: www.wooclap.com/HQQSMU
(Zie QR-code)

Je kan deelnemen zodra
de vraag wordt geïntroduceerd.

http://www.wooclap.com/HQQSMU


Formeel leren



Onderzoek

(Froehlich, Beausaert, & Segers, 2015; Gerken, Beausaert, & Segers, 2016; Lecat, Beausaert, & 
Raemdonck, 2018)

Flexibiliteit en 
anticipatie

Kennisontwikkeling



Problemen met formeel leren:



Tijdens training: 
Interactie en oefening

Na training: 
Opvolging ivm
toepassing
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Formeel Informeel

N=1.200; Sectoren: Ambulancezorg, Academia, Metalektro, IT 

Alternatief voor formeel leren
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Formeel Informeel

N=1.200; Sectoren: Ambulancezorg, Academia, Metalektro, IT 

Alternatief: Informeel leren



Informeel leren









Samengevat: Types werkplekleren

WERKPLEKLEREN

INFORMEEL

FORMEEL

LEREN VAN ANDEREN

LEREN VAN ZICHZELF

LEREN VAN OBJECTIEVE 
BRONNEN

Baer et al., 2008; Eraut, 2004; Noe et al., 2013.



Hoe werkplekleren van 
werknemers
ondersteunen?

Over leerklimaat en leercultuur

Perspectief en doel
Waarom

levenslang
leren?

Definitie
levenslang

leren?

Hoe leren
ondersteunen?



Werkplekleren = resultaat van interactie
tussen een individu en de organisatie (Tynjälä, 

2008). 

Organisatie biedt opportuniteiten en
condities voor leren

(Kyndt & Baert, 2013).

Individu Context



Leerklimaat

Interactie tussen perceptie individu en
leercondities



Poll: 
Hoe zou u een ‘warm’ leerklimaat definiëren?

Hoe deelnemen?
Ga naar: www.wooclap.com/HQQSMU 
(Zie QR-code)



Leerklimaat? 

“de percepties van de werknemers van het 
organisationeel beleid en bijhorende 

praktijken, bedoeld om het leergedrag van 
werknemers te faciliteren, belonen en 

ondersteunen” 
(Nikolova et al., 2014)



Leerklimaat: Dimensies

LEERLEIDERSCHAP



Leerleiderschap? Onderzoek

Op basis van 99 studies werden 24 aspecten van 
ondersteuning door de leidinggevende
onderscheiden (Govaerts & Dochy, 2014):

- Doelen stellen
- Informele appreciatie
- Coaching in toepassen van kennis en vaardigheden
- Praten over toepassingsmogelijkheden
- Aanmoediging en feedback
- Interesse in trainingsinhoud
- Brug slaan met professioneel netwerk



Leerklimaat: Dimensies

LEERLEIDERSCHAP

INDIVIDUELE 
VERANTWOORDELIJK-
HEID & AUTONOMIE

KENNISDELING

OPPORTUNITEITEN 
OM TE LEREN

STEUN OM TE 
LEREN

RUIMTE OM TE 
LEREN



Onderzoek (Crans & Beausaert, 2018)

Leerklimaat

Feedback zoeken (c)

Feedback zoeken (s)

Hulp zoeken

Informatie zoeken

.30

.40

.20

.21

Note. All standard coefficients are significant with p < 0.01,
except for *p < 0.05

CFI = 0.94
RMSEA = 0.10
X2/df = 4.70

Beroepsgerelateerde 
expertise

Anticipatie & 
Optimalisatie

Balans

Persoonlijke 
flexibiliteit

Organisatie-
sensitiviteit

.17
.18

.12*

.52

.11

.33

.15

.15



Onderzoek
(Crans, Brick, Segers & Beausaert, 2021)

Voornaamste beïnvloedende factoren van sociaal
informeel leren:

INDIVIDUELE 
VERANTWOORDELIJKHEID & 

AUTONOMIE

LEERLEIDERSCHAP

RUIMTE OM TE 
LEREN

1

2

3



Poll: Het leerklimaat in uw organisatie?

LEERLEIDERSCHAP

INDIVIDUELE 
VERANTWOORDELIJK-
HEID & AUTONOMIE

KENNISDELING

OPPORTUNITEITEN 
OM TE LEREN

STEUN OM TE 
LEREN

RUIMTE OM TE 
LEREN



Poll: Het leerklimaat in uw organisatie?

Wat is een top?
Wat is een tip?

Hoe deelnemen?
Ga naar: www.wooclap.com/HQQSMU 
(Zie QR-code)



Hoe scoort het leerklimaat in uw organisatie?

• Vragenlijst!
• Ga naar: 

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.c
om/jfe/form/SV_9SwonMADexPz7oO

• Per dimensie scores optellen (van 1 tot 5) 
en gemiddelde berekenen.

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9SwonMADexPz7oO


Naar een lerende organisatie?

Leerklimaat

Leercultuur



Leercultuur



Leercultuur?
Definitie

“… een patroon of systeem van 
overtuigingen, waarden en normen
die als vanzelfsprekend ervaren
worden, net als
basisveronderstellingen en
uiteindelijk niet meer bewust
ervaren worden.”



3 cultuurniveaus

• Zichtbare en voelbare structuren

• Geobserveerd gedrag

Leerklimaat

• Idealen, doelen, waarden, wensen…

• Niet altijd congruent met gedrag en andere artifcaten

Verklaarde waarden en overtuigingen

• Onbewust, veronderstelde overtuigingen en waarden

• Bepaalt gedrag, perceptie, denken en gevoel

Onderliggende veronderstellingen



Een leercultuur installeren?

Belang van:
- Samen expliciet maken

overtuigingen, waarden, 
behoeftes en motivatie
>Visie

- Rolmodellen



Comfort 

Zone

Leer

Zone

Apathie

Zone

Stress 

Zone

Werk: Uitdaging en verantwoording
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Behoefte aan psychologische veiligheid en leren

Edmondson, A. (2008). Harvard Business Review, July August.



Veiligheid creëren

Zorg voor een aantrekkelijke positieve visie

Bied formele training

Betrek de lerende

Zorg voor de nodige middelen

Zorg voor positieve rolmodellen

Zorg voor ondersteunende peer groepen, om problemen te bespreken

Haal barriers weg en bouw ondersteunende systemen

Schein (2017, p. 329). Organizational culture and leadership



Types werkplekleren

Condities leerklimaat

Psychologische
veiligheid

Leercultuur: 
Waarden en overtuigingen

Leercultuur: 
Veronderstellingen

-Formeel leren
-Informeel leren
- Sociaal
- Individueel
- Van objectieve

bronnen

1. Leerleiderschap
2. Individuele verantwoor-
delijkheid en autonomie
3. Kennisdeling
4. Opportuniteiten om te
leren
5. Steun om te leren
6. Ruimte om te leren

Samengevat



Naar een lerende
organisatie?

Drie tips!



1. Set the stage: Learning and Development offer 

- Leren is werken, werken is leren
- Breed scala aan leeractiviteiten
- Voor verschillende groepen werknemers



Voorbeeld: SBE Learning Academy

www.sbelearningacademy.nl

Onboarding

- Training

- Mentoring

- Online 
leerplatform

University 
Teacher 
Qualification

- Training

- Mentoring

- Online 
leerplatform

Continuing 
Professional 
Development 
(CPD)

-Training 

-Mentoring

-Online 
leerplatform

http://www.sbelearningacademy.nl/


2. Surfen op bestaande praktijken

• Geen nood aan grote veranderingen.
• Heroriënteren van bestaande praktijken, 

vb.:
- Van beoordelingsgesprekken naar

ontwikkelgesprekken: Focus op informeel
leren

- Feedback/debriefings tijdens team meetings



Voorbeeld: Ambulancedienst, NL



3. Stimuleer sociaal informeel leren

• Effectief voor het ontwikkelen van 
inzetbaarheidscompetenties

• Efficiënt, geïntegreerd in dagelijkse praktijk
• Verbind verschillende generaties



Voorbeeld: Vanderlande



Conclusies



Conclusies

• Werkplek leren: Inzetten op formeel en
vooral informeel leren (feedback) in een
brede gemeenschap van lerenden.

• Rol van de organisatie: 
- Belang van een warm leerklimaat
- Leerleiderschap als fundament

- Leercultuur
- Belang van expliciteren overtuigingen, waarden, …

en psychologische veiligheid
- Belang van strategisch ondersteunend L&D 

beleid



Bedankt voor uw
actieve bijdrage en
interesse!

s.beausaert@maastrichtuniversity.nl







Participatie aan 

Levenslang Leren:

De noden, motivatie, drempels 

en hefbomen 

van burgers

03/10/2022



AGENDA

• Intro 
• Methodologie
• Resultaten 
• Conclusie en aanbevelingen 
• Q&A



Intro 
•Context: 

• Onderzoeksagenda Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen (DWSE), opgevolgd 
door Partnerschap Levenslang Leren
• Onderzoeken van drempels tot Levenslang Leren op 3 niveaus: 

• Burger

• Opleidingsverstrekker 
• Organisatie 

• Intro onderzoeksopzet en resultaten:
• Gericht beleid ontwikkelen
• Innovatief onderzoek ahv persona’s



Onderzoeksdesign



Onderzoeksdesign 
•Onderzoeksvragen: 

In kaart brengen van klantreis van Lerenden
• (Niet-)deelname aan opleidingen 

1. Inzicht in ervaring van de gebruiker
2. Motivatie
3. Fasen - activiteiten 
4.   Drempels en hefbomen
5. Identificatie opportuniteiten en potentiële beleidsinterventies

Methoden: 
- Diepgaand kwalitatief onderzoek ahv semigestructureerde diepte-interviews
- Via customer journey mapping

- Vertrekkende vanuit persona’s



• Onderzoekspopulatie: 

• Participerende burgers 
(Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen) 

■ 49 burgers
■ Beperkingen m.bt. 

● Deeltijdse werknemers
● Zelfstandigen 

• Niet-participerende geïnteresseerde burgers 
(IDEA Consult en The Argonauts)

■ 34 burgers 
■ Beperkingen m.b.t.

● Werkzoekenden 
● Laaggeschoolden 
● Zelfstandigen 



Resultaten



Template persona’s
lerenden



Beschrijving



Persona’s
met drempels
en hefbomen 



Berekende 
bijblijver 

Gestimuleerde 
bijblijver 

Overzicht relevant 
opleidingsaanbod

Geen overzicht in 
opleidingsaanbod

Opleidingsaanbod: 
geen meerwaarde 
job

Meerwaarde 
opleidingen 
visualiseren

Tijd: 
* werk blijft liggen
* geen tijd tijdens 
werkuren voor leren

Geringe leercultuur 
werkgever

Opleidingsaanbod 
werkgever 

Stimulerende 
leercultuur bedrijf

Geen overzicht in 
extern 
opleidingsaanbod

Meerwaarde 
duidelijk door 
stimulerende 
omgeving

Flexibele 
leerwegen:. 
e-leren

Tijd: 
* wel tijd tijdens 
werkuren voor leren
* werk blijft liggen

Financiële steun 
werkgever

Leerloopbaanpaden 
visualiseren

Samenwerking tussen 
opleiders en 
werkgevers voor 
ontwikkeling aanbod

Interactie online 
opleidingen
Blended leren
VUCA 

Doorwerking 
van opleiding

Versterken leercultuur 
WG (belang): L&D

Opvolging na 
opleiding



Autodidact 
voor gesloten 

deur

Autodidact 
vindt gepaste 

deur

Geen overzicht 
waarde erkenning 
opleidingsaanbod

Overzicht 
opleidingsaanbod 
met waarde 
erkenning

Formeel onderwijs 
meest erkend door 
werkgever

Onvoldoende 
informatie en 
begeleiding over 
flexibele leerwegen

Selectie modules 
mogelijk maken 
Afstandsonderwijs
VUCA-leerstrategie 

Verhoogd inzetten op 
werkplekleren

Combinatie 
leren en 
werken te zwaar

Zicht op 
opleidingsaanbod 
en waarde 
erkenning door 
begeleiding 
werkgever/VDAB/
Opleider

Flexibele leerwegen: 
* e-leren 
* selectie modules 
mogelijk

Minder tijdsgebrek 
door flexibele 
leerwegen 

Lange opleiding 
meer tijdsgebrek

Vertrouwen in 
effect erkenning 
door begeleiding

Trapsgewijze 
leerpaden 
visualiseren

Vrijstellingen: geen 
erkenning 
competenties

Bredere uitrol EVC

Lang formeel traject: 
takenpakket niet 
afgestemd op 
volwassene

toegevoegde waarde 
van opleiding duiden
UDL 
incompanytrajecten

Stage op eigen 
werkplek 
VUCA-leerstrategie

L&D
incompanytrajecten



Steunzoekende                                                                                                                
toekomst
bouwer                                                                                                                 

Gesteunde en 
hulpbehoevende 

toekomst
bouwer                                                                                                                 

Ontoereikende 
LB-begeleiding

Geen toegang 
opleidings-
Incentive

Lange opleiding 
(tijd – geld)

Voldoet niet aan 
voorwaarden 
opleiding 

LB-begeleiding: info 
over incentives

Minder tijds- en/of 
financiële drempels
- Persoonlijke 

financiële en/of 
gezinssituatie

- Opleidings-
incentives

Samenwerking 
begeleiding en 
opleiders 

Intensief 
begeleidings-
traject

Loopbaan
Begeleiding
vergroot 
zelfvertrouwen

Begeleiding: meer info 
en samenwerking 
tussen  partners (vb
werkveldverkenning)

Onbespreekbaar 
met werkgever

Verhoogd inzetten 
op werkplekleren

VUCA-leerstrategieën
Blijvende 
ondersteuning + 
langere stages

Samenwerking 
begeleiding en 
opleiders

Knelpuntopleiding 
en werkplekleren

angst + gevoel van 
onbegrip

Lang formeel traject: 
takenpakket niet 
afgestemd op realiteit 
volwassene

Getrapt systeem 
leerloopbaan-
begeleiding

Samenwerking 
begeleiding en 
opleiders

Werkplekleren 



Ontdekkings-
reiziger op zoek 
naar maatwerk

Herontdekkings-
reiziger met tijd

Breed, maar 
onoverzichtelijk 
opleidingsaanbod

Hoge eisen naar 
vorm en inhoud

Geen maatwerk 
mogelijk in 
opleiding

Tijdsgebrek door 
combinatie werken 
– leren – leven 

Overzicht 
opleidingsaanbod 
met filters

Informatie over 
resultaten opleiding 
en verwachte input 
Lerende
UDL 

Flexibel aanbod 
mogelijk maken
VUCA-leerstrategie 

Begeleiding bij 
praktische 
drempels (vb
kinderopvang)

Breed en duidelijk 
lokaal  
opleidingsaanbod

Geen tijdsgebrek

Geen tijdsgebrek

Hoge eisen naar 
vorm en inhoud

Breed en lokaal 
aanbod, leren in 
groep centraal

Informatie door 
opleider 

(digitale) infrastructuur 
aanbieden

Flexibele leerwegen 
mogelijk maken 
VUCA-leerstrategie

Aanbod zonder 
testen (UDL)



Andere beïnvloedende factoren

•Gezinssituatie 

•Afhankelijkheid van uitkeringen 

•Digitale geletterdheid 

•Hogere leeftijd 

•Bewijsdrang (interne druk) 

• (corona)-crisis 



Conclusie

•Samenspel van drempels, hefbomen en motivatie

•Participerende burgers ervaren minder drempels en meer hefbomen 
• Hefbomen: begeleiding door begeleidingsdiensten of opleiders, steun door 

werkgever of overheid, geschikt lokaal en/of flexibel aanbod



Beleidsaanbevelingen 

•Tot een meer geïntegreerd beleid omtrent LLL komen

•Gerichter LLL beleid ontwikkelen naar type lerende 

•Persona’s en customer journeys als tools om burgers op een geïntegreerde en 
holistische manier te benaderen 

•Ontwikkeling en evaluatie beleid 
•Gerichte communicatie en mobiliseringsstrategie
•Vormgeving loopbaanbegeleiding + kader voor leercoaches
•Afstemmen van begeleiding en opleidingsaanbod door opleidingsverstrekkers
•Werkgevers sensibiliseren ontwikkelen leercultuur 
•Systeemdesign en productontwikkeling



Beleidsaanbevelingen 

•Verhoogd inzetten op beleidsstrategieën die: 

• Informeren over leeropportuniteiten, kosten en financiële steun
• Begeleiden naar en in het leren 
• Leercultuur versterken in ondernemingen 
• Combinatie van opleiding en job vereenvoudigen





Vragen?










