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Klantbenadering

M Positieve versus negatieve klantbenadering:

Negatieve benadering:
F achterover leunen,
    armen / benen kruisen

F minder dan 50% van de
    tijd de ander aankijken
F zonder geluid luisteren;
F onderbrekingen voordat
    de ander is uitgesproken;
F negatieve kijk
F tegenover de klant gaan
    zitten aan een bureau 

Positieve benadering:
F voorover leunen, handen
    open, armen / benen niet
    gekruist
F�ca.  70% van de tijd de
    ander aankijken
F�ja-knikken, nee-
    schudden, hummen e.d.
    tijdens het luisteren
F�glimlach, positieve kijk!
F�wanneer mogelijk, naast
    de klant zitten  
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Klantbenadering

M Positieve versus negatieve klantbenadering:
Negatieve benadering:
F de naam van de klant niet
    gebruiken of juist heel
    plicht- of routinematig
F�geen vragen stellen of
    uitsluitend gesloten
    vragen
F�geen samenvatting geven,
    geen controlevragen
    stellen
F�routinedingen bespreken,
    standaardzinnen

Positieve benadering:
F de naam van klant vroeg
    in het gesprek en daarna 
    -tactvol- gebruiken
F�open vragen stellen

F�af en toe samenvatten
    van wat de klant ken-
    nelijk heeft verteld
F�regelmatig refereren aan
    wat klant heeft gezegd
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Klantbenadering

M Positieve versus negatieve klantbenadering:
Negatieve benadering:
F de visie of het gevoel van
    de klant niet bevestigen

F�het nooit uitdrukkelijk
    eens zijn met de klant
F�proberen gaten te
    schieten in de ideeën van
    de klant
F�kritiek hebben op de klant
F het eerst oneens zijn en
    later verklaren waarom

Positieve benadering:
F wees sympathiek door
    aan te geven dat de klant
    wordt begrepen
F�openlijk aangeven eens
    te zijn en waarom
F�proberen in te spelen op
    het idee van de klant

F�geen oordelen uitspreken
F�eerst aangeven waarom
    niet eens, dan pas positie
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Klantbenadering

M Positieve versus negatieve klantbenadering:

Negatieve benadering:
F definitieve opstelling
    zonder fouten of onkunde
    toe te geven
F�informatie achterhouden
F�lichaamstaal die niet met
    woorden strookt
F�te dicht bij de klant
    komen, territorium
    negeren
F�niets aan de klant geven

Positieve benadering:
F toegeven bij het maken
    van een fout of onkunde

F�openheid van zaken
F�lichaamstaal congruent
    aan beweringen
F�juiste afstand bewaren
    (ca. 60-75cm)

F�altijd iets geven, al is het  
    een pen of visitekaartje 
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Klantbenadering

M Positieve versus negatieve klantbenadering:
Aanvallend:
F u ziet het fout

F�u bent onduidelijk

F�u moet nu beslissen

F�u heeft mij verkeerd
    begrepen
F�u kunt niet op deze
    manier tegen mij praten

Samenwerkingsgericht:
F ik denk daar wat anders
    over
F�ik heb u niet goed
    begrepen
F�ik ben benieuwd naar uw
    beslissing
F�ik ben waarschijnlijk niet
    duidelijk geweest
F�ik heb wat moeite met
    onze manier van
    communiceren
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Commercieel gedrag

M Beroepschauffeurs en (in)koopsignalen?
    F U wordt in uw vak als beroepschauffeur in het
        algemeen niet als verkoper gezien. 
        U wordt als logistieke vakman gezien die in
        vertrouwen kan worden genomen.  

        In deze  positie zult u regelmatig kunnen
        worden geconfronteerd met koopsignalen van
        de klant. Koopsignalen die bij de klant kunnen
        ontstaan, of die door u bij de klant kunnen zijn
        gestimuleerd of ‘uitgelokt’. 
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Commercieel gedrag

M Koopsignalen, en dan..?:
    F Noodzakelijke actie van de beroepschauffeur:
        G Als er duidelijke koopsignalen worden afge-
            geven, dan dient daar dankbaar gebruik van
            gemaakt te worden!
        G Wanneer namelijk niet op duidelijke koop-
            signalen wordt ingespeeld, bestaat een grote
            kans dat een extra opdracht of levering naar
            de volgende leverancier gaat: kans gemist !
        G Inspelen op koopsignalen kan vanzelfsprekend
            op een ‘zachte’, indirecte manier, bijv.:
            “ik merk dat u interesse heeft in...(...)...?”
            “mag ik hieruit afleiden dat u...(...)... wilt?”
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Klachtenbehandeling

M Klachten: 
    F Waar gehakt wordt, vallen spaanders, en dat geldt
        ook voor het zaken doen. Er zullen zich altijd
        situaties kunnen voordoen waarbij de klant om
        welke reden dan ook ontevreden is. 
    F In het meest gunstige geval zal de klant deze
        ontevredenheid laten blijken door het uiten van
        zijn/haar klacht.
    F Het kost de klant hoe dan ook tijd én moeite om
        deze actie te ondernemen.
    F Goede klachtenafhandeling lost niet alleen het
        probleem op, maar leidt ook vaak tot meer verkoop!
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Mogelijke stressver-

oorzakende factoren:

:
-gezinsproblemen

-financiële problemen

-gezondheidsproblemen

-persoonlijkheid

:

-stressvol werk

-functierol

-te hoge werklast

-onderbenutting

-rol-onduidelijkheid

-verantwoordelijkheid

  voor anderen

:
-slechte omstandigheden

-beleid van organisatie

-slechte werkrelatie(s)

:

-economische 

  onzekerheid

-technologische

  veranderingen

-politiek

Persoonlijke factoren

Organisatiefactoren

Werkomgeving

Omgevingsfactoren

Mogelijke gevolgen

van stress:

:
-hartkwalen

-maagzweren

-hoofdpijn

:

-angst

-depressie

-burn-out

-bore-out

:

-agressie

-productiviteits

  vermindering

-vermijdingsgedrag

:

-groot gevoel van

  eigenwaarde

-doelen bereiken

-je goed voelen

Psycho(-somatisch)

Emotioneel

Gedrag

Bij goed omgaan

Hoe met stress

om te gaan:

:
-hulp zoeken

-time management

-van baan veranderen

-veerkracht opbouwen

-werken aan persoon-

  lijkheid

-vriendschap, ervaring

-gezond leven

-ontspanning

-recreatie

:

-functie-ontwerp

-selectie, plaatsing

-training, begeleiding
-teambuilding

-hulp voor werk-

  nemers

-communiceren

-gezondheid

  bevorderen

Individueel niveau

Organisatieniveau

Stresshanteringsmodel
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Omgaan met stress-situaties

M Wat is stress?
    F De psychologische, emotionele en fysiologische
        reactie van het lichaam op alles wat als
        bedreigend voor iemands welzijn wordt ervaren. 

    F De veranderingen in de omgeving 
        die voor stressfactoren zorgen die 
        óf worden geconfronteerd 
        (vechten) óf worden vermeden 
        (vluchten).   
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Omgaan met stress-situaties

M Wat is stress?
    F Stress kan nuttig zijn om ons te helpen op hogere
        niveaus te presteren, maar te veel stress geduren-
        de te lange tijd kan negatieve effecten hebben op 
        de werkkwaliteit en ons persoonlijk leven.

    F Typische negatieve stress-symptomen zijn o.a.:
        G Fysieke symptomen zoals hoofdpijn, hoge
            bloeddruk en vermoeidheid;
        G Psychologische uitingsvormen zoals negativisme,
            verveling, ontevredenheid, kritiek, uitstelgedrag,
            geïrriteerdheid, gekweldheid, onverschilligheid,
            hopeloosheid, depressie, teruggetrokkenheid,
            boosheid, vergeetachtigheid, besluiteloosheid. 
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Normen en waarden

M Verschil tussen waarden en normen:
    F Waarden betreffen de dingen die we belangrijk, 
        waardevol vinden. Een waarde wordt vaak in één
        woord omschreven. Bekende waarden zijn: vrijheid,
        rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit, respect.

    F Normen volgen uit waarden, en betreffen concrete
        regels waaraan mensen zich dienen te houden.
       
    F Voorbeeld: 
        waarde: veiligheid van onze chauffeurs.
        norm: (o.a.) tijdens het rijden wordt er niet geapp’t.
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Normen en waarden

M Algemeen belangrijkst bechouwde waarden:
    F geluk, gemeenschappelijke, individuele waarde;
    F liefde, gemeenschappelijke, individuele waarde;
    F vrede, individuele en sociale waarde;
    F vrijheid, individuele en sociale waarde;
    F respect, hoogste sociale waarde;
    F rechtvaardigheid, sociale waarde;
    F gelijkwaardigheid, sociale waarde;
    F democratie, sociale waarde;
    F universele rechten van de mens;
    F (grond)wettelijke waarden.



symbolen

helden

ritu
elen

waarden
&

principes

gebouwen,

vervoermiddelen,

kleding, logo,

presentatie,

producten

belangrijke

personen

voor / binnen 

de organisatie

bijv. loyaliteit

van medewerkers,

zuinigheid,

rechtvaardigheid,

eerlijkheid

gewoonten en

gedragingen

op basis van

geschreven en

ongeschreven

regels
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Dimensies van (bedrijfs)cultuur

M Het begrip ‘cultuur’(?):
    F Nauw verwant aan het begrip ‘normen en waarden’ 
        is het begrip ‘cultuur’.  Dit begrip kent vele
        definities, waaronder:
        O algemeen: ‘het complexe geheel van kennis,
            overtuigingen, kunst, normen en waarden,
            gebruiken, wetten en alle andere kundes en
            gewoonten, dat eigen is aan de leden van een
            zekere gemeenschap’;

        O voor bedrijfsorganisaties: ‘de gemeenschap-
            pelijke verstandhouding van de leden van  -en 
            de belanghebbenden bij-  het bedrijf’.
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Dimensies van (bedrijfs)cultuur

M Kenmerkende elementen van bedrijfscultuur:
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Dimensies van (bedrijfs)cultuur

M Cultuurtypologie volgens Charles Handy (en Roger
    Harrison):
    Deze veel gehanteerde benadering is gebaseerd op 2
    dimensies: 
    F samenwerkingsgraad: de mate waarin wordt
        samengewerkt.  Hoog = grote mate van teamwork
        tussen de organisatieleden;
    F machtsspreiding: de mate waarin beslissings-
        bevoegdheid gecentraliseerd (bij één of enkele
        personen) of gedecentraliseerd is (bij meerdere
        personen). Hoog = veel spreiding (decentralisatie)
        en dus een hoge mate van delegatie. 
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Dimensies van (bedrijfs)cultuur

M Cultuurtypologie volgens Handy:
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Dimensies van (bedrijfs)cultuur

M Cultuurtypologie volgens Handy, de cultuurtypen:
    F taakcultuur: een sterk resultaatgerichte, probleemoplos-
        sende organisatie, met zelfstandige eenheden met grote
        verantwoordelijkheden (bv. project-matrixorganisaties);
    F machtscultuur: organisatie draait om een topfiguur
        /baas, met een kring van trouwe medewerkers, weinig
        regels en procedures (bv. kleine, jonge pionierbedrijven);
    F personencultuur: mensgerichte organisatie met veel
        aandacht voor het individu, management is hier
        faciliterend (adviesbureau’s, advocatuur, notariaat);
    F rollencultuur: organisatie gebaseerd op regels en
        procedures, stabiliteit en zekerheid.  Functies zijn
        belangrijker dan de mensen; sterk bureaucratisch
        (overheid, semi-overheid, geprivatiseerde org’s). 



34

35

Handelen en denken vanuit div. achtergronden

M Diversiteit:
    F Diversiteit betreft alle aspecten waarop mensen 
        van  elkaar verschillen. De zichtbare dingen  -zoals
        leeftijd en huidskleur- en de minder zichtbare
        dingen zoals culturele en sociale achtergrond,
        vaardigheden en werkstijlen, en meer.

    F De uitdaging bij werken met en aan diversiteit is 
        het erkennen en waarderen van verschillen om
        samen meer te bereiken.
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Handelen en denken vanuit div. achtergronden

M Diversiteitswiel:
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Handelen en denken vanuit div. achtergronden

M Verschillende diversiteitsbenaderingen:
    F Moderne benadering: organisaties zien diversiteit
        als een verrijking. Diversiteit helpt organisaties om:
        G contacten met buitenlandse klanten te
            onderhouden
        G reservoir aan talent uit te breiden
        G loyale en productieve werknemers te behouden
        G gekwalificeerde werknemers aan te trekken 
        G nieuwe klanten te trekken (met name vrouwen en
            minderheden)
        G creativiteit en innovatie te bevorderen
        G meer oplossingen te bedenken
        G flexibeler te zijn. 
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M Communicatieboodschappen vinden plaats:
     F mondeling, verbaal, bijv. persoonlijke gesprek-
         ken, vergaderingen, telefoongesprekken;
     F vocaal, bijv. toon, snelheid, articulatie;
     F non-verbaal, bijv. lichaamshouding, gezichts-
         uitdrukking, intonatie;
     F schriftelijk, bijv. brieven, notities, memo’s,
         rapporten;
     F digitaal, bijv. e-mail, voicemail, sms, social
         media-feedback.

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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M Basisvaardigheden interpersoonlijke communicatie:

    L Vermijd communicatiebarrières.
    L Ken uw eigen stijl van communicatie, en pas
        deze op de juiste wijze toe.
    L Verzend begrijpelijke boodschappen.
    L Luister actief.
    L Gebruik en vertaal non-verbale signalen op
        correcte wijze.
    L Geef effectieve feedback en sta er zelf voor open.

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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M Ken uw stijl van communicatie: toepassing van
    verschillende communicatiestijlen:
    U communiceert beter wanneer u:
    F uw eigen stijl van communiceren kent;
    F beter in staat bent om de communicatievoorkeuren
        van anderen vast te stellen, en 
    F makkelijker in staat bent om uw eigen stijl aan de
        stijlen van anderen aan te passen. 

M 4 dominante communicatiestijlen:
    G de contactenlegger stijl
    G de regisseur stijl
    G de denker stijl
    G de sfeerbewaker stijl 

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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M de contactenlegger (socializer):
    contactenleggers zijn open, direct, praten snel en 
    maken zich minder druk om feiten en details.
    Ze communiceren graag over gevoelens en houden 
    van mensen die onderhoudend zijn en geen haast
    hebben bij een discussie.

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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M de regisseur (director): 
    regisseurs houden hun gevoelens voor zich en spreken
    openlijk over de te verwachten resultaten. 
    Ze zijn geneigd om mensen te domineren en te sturen,
    maar ze reageren positief op mensen
    die nauwkeurig, efficiënt, goed 
    georganiseerd en zakelijk zijn.

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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M de denker (thinker):
    denkers zijn voortdurend op zoek naar perfectie en
    onderdrukken mogelijk zowel hun gevoelens als hun
    zorgen om taken te realiseren. Ze eisen solide, tast-
    baar en feitelijk bewijs dat de voordelen en nadelen
    vanuit een bepaald standpunt benadrukt.

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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M de sfeerbewaker (relater): 
    sfeerbewakers ondersteunen anderen en willen weten
    hoe mensen zich voelen voordat zij zich ergens op vast
    te leggen. Ze zeggen wat mensen volgens hen willen
    horen om zo conflicten te vermijden. 
    Ze reageren het best wanneer een 
    gesprekspartner ‘sterke emoties’ 
    vermijdt, maar steun biedt en een
    persoonlijke interesse in hen toont.

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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M Verdere stijlen van waarnemen en communiceren :
    F Voorkeursmodaliteiten betreffen de verschillende
        manieren waarop mensen waarnemen en ook:
        communiceren.  Uit onderzoek blijkt dat ca. 55% van
        de mensen visueel is ingesteld, ca. 10% is auditief
        ingesteld, en ca. 35% is kinesthetisch (gevoelsmatig)
        ingesteld. 
        Mensen geven zowel op verbale als non-verbale wijze
        weer welke modaliteit meer voorkeur heeft. 

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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M Verdere stijlen van waarnemen en communiceren :
    F Visuele voorkeur: sterk gericht op kijken, ogen vaak
        omhoog gericht.  Maakt tijdens gesprekken
        ‘tekeningen’ in de lucht, praat snel. Drukt zich vaak uit
        in termen zoals: ‘in mijn visie...’, ‘ik zie dit anders...’,
        ‘kijk, het zit zo...’, e.d.

        Voor iemand die visueel is ingesteld is lichaamstaal
        een belangrijk communicatiemiddel. Bij anderen let
        hij vooral op de mimiek, houdingen en bewegingen.
        Wanneer hij aan iets denkt, visualiseert hij en kijkt
        daarbij vaak omhoog. 

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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M Voorkeursmodaliteiten:
    F Auditief: sterk gericht op wat gehoord wordt, ogen
        worden veelal horizontaal bewogen. Maakt ritmische
        gebaren, tikt met vingers, beweegt mee met voeten,
        knikt met het hoofd tijdens het luisteren (niet per sé
        mee eens). Drukt zich vaak uit in termen zoals: ‘ik
        beluister...’, ‘u vertelde zoëven...’, ‘luister ‘es...’,
        graag hoor ik nader van u...’, ‘iets afstemmen’, e.d.

        De lichaamstaal die hem het eerste opvalt is de
        intonatie in de stem.  Wanneer hij over iemand
        nadenkt, zal hij vaak zijn blik opzij richten. In zijn
        gedachte hoort hij die persoon weer spreken. 

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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M Voorkeursmodaliteiten:
    F Kinesthetisch: sterk gericht op gevoel, ogen zijn vaak
        neerwaarts gericht.  Plaatst zichzelf makkelijk in de
        schoenen van een ander, overdenkt zaken, praat
        langzaam, is graag in beweging. Drukt zich uit in
        termen zoals: ‘mijn gevoel zegt mij...’, ‘ik voel wat je
        bedoelt...’, ’ik heb het gevoel dat...’, e.d. 

        In de non-verbale communicatie let hij vooral op de
        afstand die iemand aanneemt en op aanraking. 
        Wanneer hij over iets of over een ervaring nadenkt,
        kijkt hij vaak naar beneden. Hij is die evaring dan als
        het ware aan het ‘voelen’.

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening

51

M Actief luisteren:
    F = het bewust niet beoordelen van de woorden
        van andere mensen, maar proberen de dingen
        vanuit hun gezichtspunt te zien en te laten zien
        dat je probeert om echt te begrijpen.

    Spreken is zilver, zwijgen is goud.  En dan kan
    actief luisteren niet anders zijn dan platina.

    Juist dankzij de informatie die de klant verstrekt,
    kunnen de mogelijk verdere behoeften worden
    vertaald in vernieuwende klantenoplossingen.

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening



Manieren om non-verbaal te communiceren

componenten

beeld

gezichtsuitdrukking

oogbewegingen

lichaamshoudng

gebaren

aanraken

hoe dingen worden

gezegd

lichaamsafstand

opstelling meubilair

 

Visueel

Tactiel

Vocaal

Ruimtelijk

voorbeelden

kleding, verzorging

fronsen, glimlchen

wegkijken, aanstaren

voorover leunen,

ineengedoken

handen schudden,

zwaaien

schouderklopje,

zacht klopje op arm

volume, toonhoogte,

snelheid, ritme

0-60 cm

grote meubels ver uit

elkaar

enige betekenissen

waarden, competentie

innerlijke gevoelens

bedoelingen, 

gemoedstoestand

houding

bedoelingen,

gevoelens

goedkeuring, steun

en meeleven

verschillende 

betekenissen

gevoel, mate van 

intimiteit

formeel, serieus,

afstandelijk
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M Non-verbale communicatie, effect boodschap:

Communicatie als onderdeel van de dienstverlening
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Communicatie als onderdeel van de dienstverlening

M Communicatie met ‘lastige’ klanten:
    Prettige klanten hebben een positieve invloed op
    ons denken en handelen.  Daarentegen zijn
    ‘lastige klanten’ in staat ons negatief te laten
    denken, waardoor er negatieve gevoelens bij ons
    kunnen ontstaan.
    De kunst is om een positieve uitstraling te
    behouden, want dit beïnvloedt uiteindelijk ook
    de wederzijdse relatie en het werk.
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M Een moderne, praktische variant: het DASS model:

Effectief omgaan met gedrag
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M DASS model / Dominant gedrag:

    G wil winnen
    G�betweter
    G�verheven gevoel, hooghartig
    G�impulsief, krachtig reagerend
    G�staat altijd in middelpunt van belangstelling
    G�wantrouwend
    G�wil niet onder druk komen te staan    

Effectief omgaan met gedrag
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M DASS model / Dominant gedrag:
    F effectief omgangsgedrag met dominant
        gedragende klanten:

        G�actief luisteren
        G�waar toepasselijke en mogelijk, af en toe
            complimenteren (niet slijmen)
        G�gedeeltelijke instemming, nooit helemaal
            mee oneens zijn
        G�confrontaties uit de weg gaan
        G�geen discussie aangaan of uitlokken!

Effectief omgaan met gedrag
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M DASS model / Extravert, sociaal gedrag:

    G emotioneel, soms: hartstochtelijk
    G�spontaan
    G�amicaal, allemansvriend
    G�tijdrovend
    G�vaak wat oppervlakkig
    G�houdt zaken af, wat verdedigend
    G�meegaand, heeft inlevingsgevoel

Effectief omgaan met gedrag
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M DASS model / Extravert, sociaal gedrag:
    F effectief omgangsgedrag met extraverte, zich
        sociaal gedragende klanten:

        G�initiatief houden
        G�geen grote stiltes toelaten
        G�kort, zakelijk houden
        G�op gemak stellen
        G�zekerheid, veiligheid geven
        G�waar toepasselijk: vastpinnen!
        G�trechtertechniek

Effectief omgaan met gedrag
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M DASS model / Introvert, afstandelijk gedrag:

    G terughoudend
    G�logisch denkend
    G�wat verlegen, wellicht wat mensenschuw
    G�wantrouwend
    G�gesloten
    G�objectief oordelend
    G�vermijdt contact 

Effectief omgaan met gedrag
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M DASS model / Introvert, afstandelijk gedrag:
    F effectief omgangsgedrag met introverte, zich
        afstandelijk gedragende klanten:

        G�oprecht blijven, interesse tonen
        G�zakelijk blijven
        G�goed luisteren, af en toe zélf zwijgen
        G�logisch benaderen
        G�feitelijk, onpersoonlijk blijven
        G�W & H vragen
        G�niet onder druk zetten!

Effectief omgaan met gedrag
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M DASS model / Submissief, onderdanig gedrag:

    G overdreven vriendelijk
    G�gevoelig
    G�zeer meegaand 
    G�besluiteloos
    G ogenschijnlijk zeer geduldig

Effectief omgaan met gedrag
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M DASS model / Submissief, onderdanig gedrag:
    F effectief omgangsgedrag met submissieve, zich
        onderdanig gedragende klanten:

        G�veel open vragen
        G�geduld en rust betrachten
        G�helpen beslissen
        G�zelfvertrouwen bevorderen
        G�niet onder druk zetten
        G�geen alternatieven bieden
        G�niet domineren! 

Effectief omgaan met gedrag
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En nu: verder!

M Het geleerde van vandaag.....:
    F meer inzicht in uw belangrijke rol als beroeps-
        chauffeur;
    F meer inzicht in inkoopfactoren, koopsignalen
        die zich kunnen voordoen, en hoe daarop in te
        spelen; 
    F hoe uw eigen communicatiestijl beter af te
        stemmen op anderen;
    F hoe ruis te herkennen en te verminderen;
    F hoe met meer effect in te spelen op non-verbale
        communicatie van anderen;
    F hoe om te gaan met de gedragingen van ons-
        zelf en van anderen;
    F hoe beter met feedback om te gaan.
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En nu: verder!

M ....morgen in de praktijk toepassen :
    L blijf oprecht geïnteresseerd in uw klanten en de
        mensen in uw omgeving;
    L blijf positief en straal dit voortdurend uit;
    L houd steeds rekening met de belangen van uw
        klant en het proces van zijn organisatie;
    L wees meer alert op koopsignalen, spreek intern
        af wie-wat-wanneer in dit verband doet;
    L blijf leren van de verbale en non-verbale
        communicatie van anderen in uw omgeving:
        wordt een expert op dit gebied;
    L wees meer bewust van de gedragingen van
        anderen en hoe u daarmee omgaat.


