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Buitenconcert 
Meulenvelden
Muziekvereniging De Club
A-orkest & Step Up

Woensdag 13 juli, 19.30 uur 
(bij slecht weer binnen)

Volg ons op Facebook - 
De Club Didam - om van 

               ons nieuws op de 
               hoogte te blijven.

Gratis toegang!



Buitengewoon genieten bij Carpe Diem!

Langeboomsestraat 5 • 7046 AA Vethuizen (Montferland)
Telefoon (0314) 65 14 24 • www.hotelcarpediem.nl

Koffi e met gebak, lekker lunchen of ‘s avonds uitgebreid dineren!

Meesters in
metaalbewerking

Wij zijn gespecialiseerd in het bewerken en

produceren van hoogwaardige producten

CNC Frezen / CNC draaien

Plaatbewerking

Constructies

Gecertificeerd laswerk vlgs ASME

Montage

Marconistraat 27

6902 PC Zevenaar

0031 (0)316295444

www.ditech.eu

info@ditech.eu f

 staal

 roestvaststaal

 nikkel alloy

 aluminium

Hypotheken
Verzekeringen www.winwinadvies.nl                    
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Popup, u kent de term misschien wel van winkels of 

restaurants, die ineens in een leegstaand pand trek-

ken en daar tijdelijk klanten en/of gasten ontvangen. 

Een Popup concert is niet heel anders. Het zou zo 

maar kunnen dat u op 29 juni of 6 juli verrast wordt 

met een concert bijna in uw voortuin.  

De leden van Muziekvereniging De Club nemen een 

stoeltje, instrument en muziek mee. Wij stellen ons 

voor dat u ook een stoeltje of dekentje en wellicht 

wat lekkers te eten en drinken meeneemt en we 

maken er samen een leuke avond van! Gezellige 

muziek in een informele sfeer. Als u De Club tot nu 

toe alleen marcherend op straat zag, zult u enorm 

verrast zijn!

Hou onze Facebookpagina De Club Didam in de 

gaten. Misschien staan we ineens bij u voor de deur!

Inmiddels weet ons publiek dat men echt op tijd 

moet komen als De Club het jaarlijkse concert bij 

Meulenvelden geeft. Het lijkt wel of het elk jaar 

drukker wordt. Voor het eerst zijn wij te gast op het 

terras van “Burgers van Diem”, de dorpskamer van 

woonzorgcentrum Meulenvelden. 

Wij spelen een leuk en afwisselend programma, 

terwijl u geniet van een kopje koffie of iets anders. 

Als het weer niet meewerkt, gaan we bij Meulenvel-

den naar binnen. Het concert begint om 19.30 uur 

met een optreden van ons leerlingenorkest Step Up. 

Om 20.00 uur speelt het A-orkest. Kom op tijd, het 

aantal zitplaatsen is beperkt! De entree is gratis.

De voorbereidingen voor een groots concert in de Markthal zijn in volle 

gang. De Club gaat een feestje met u vieren. Samen met Jolien Schilder-

man, de zangeres van Spot en Peter Loeters van Bonaparte zetten we de 

markthal op z’n kop. Met smartlappen, evergreens en musicalliedjes die 

één aspect gemeenschappelijk hebben: u kunt ze heerlijk meezingen. U 

mag aan lange tafels zitten of hangen aan een van de stafels en lekker 

wat drinken. Natuurlijk mag er ook gedanst worden.

Jolien was ook van de partij bij ons concert in 2014, waar we voor Ronald 

McDonald speelden. Ook Peter is geen onbekende. Met Bonaparte deed 

hij ook al eerder met een groot concert van De Club mee. 

In de volgende Club Accoorden leest u meer. Like ons op Facebook en kijk 

eens op www.declub.org.

woensdag 29 juni of 6 juli (weersafhankelijk)

Popup concert 

woensdag 13 juli  

Buitenconcert 
Meulenvelden

Meezingconcert in de Markthal

Activiteiten



Het Musiater gaf op woensdag 11 mei de officiële presentatie 

van het ‘Spelenderwijsorkest en de InstrumentenBank’ (Lees 

hierover meer op pagina 6).

 

Wat is een Spelenderwijsorkest?

Het Spelenderwijsorkest is nieuw, maar komt voort uit het project 

‘Muziek in de Klas’. In een Spelenderwijsorkest speelt een groep 

kinderen met een echt muziekinstrument samen muziek op begin-

nersniveau. Privélessen zijn uit de tijd en voor veel mensen ook te 

duur. Muziek maken is iets dat je juist samen met anderen doet 

en kinderen zijn gewend om in een groep te leren. Deze inzichten 

leidden tot het idee Spelenderwijsorkesten te vormen. Spelender-

wijs leren kinderen om te gaan met muziek en met muziekinstru-

menten. Ze leren vooral van elkaar. Om dit te realiseren worden 

muziekdocenten en dirigenten bijgeschoold in het werken met 

groepen en met nieuwe didactieken. Muziekverenigingen zoeken 

met name naar manieren om onder schooltijd lessen te verzorgen, 

de structuren rond Spelenderwijsorkesten bieden daartoe goede 

mogelijkheden die ook na schooltijd doorgezet kunnen worden.  

De  commissie Jeugd & Opleiding van de Club is in overleg met 

Musiater om te kijken welke mogelijkheden er zijn om ook een 

Spelenderwijsorkest in Didam te starten.

Femke Dijkstra speelde tijdens de presentatie in het Musiater op haar 

klarinet mee. Dat was haar eerste uitvoering met een projectorkest. Lees 

hieronder hoe Femke het vond.

Liemers Jeugdorkest
Ik heb meegedaan met het Liemers jeugdorkest. We repeteerden in het 

Musiater onder leiding van Robert Hootsen. We hebben in totaal 5 re-

petities gehad. Ik heb er maar 3 meegedaan omdat ik er pas later bij ben 

gekomen. Het was een hele gezellige groep. We waren met dwarsfluiten, 

violen, gitaren, hoorns, trompetten, sopraansax, slagwerk, keyboard, 

piano en klarinetten. 

Het is ook een keertje leuk om met violen, gitaar en piano/keyboard te 

spelen omdat je dat normaal niet doet. We hebben op een woensdagmid-

dag een concertje gegeven samen met kinderen van een basisschool uit 

Zevenaar en het Liemers kinderkoor. We hebben hele bekende stukken 

gespeeld zoals: Samen voor altijd, Alles is liefde en Favoriete meester. Het 

klonk ontzettend leuk met een koor, het was een echte toevoeging. Het 

was een heel leuk project en ik zou het zo weer doen.

Femke Dijkstra 

Spelenderwijsorkest en 
Instrumentenbank

Jeugd

geslaagd A diploma

Yara Bielen heeft op zaterdag 24 april haar 

A-diploma Presentatie gehaald. Ze speelt 

klarinet. Yara, Gefeliciteerd!



Muzikanten van de Club hebben op 28 januari bij de Albert 

Schweitzer en op 29 januari 2016 bij de Ontdekking aan twee 

groepen 5 verteld over muziek maken bij de Club en over de 

verschillende instrumenten. Daarna mochten de kinderen zelf 

een muziekinstrument bespelen. Het was erg knap dat alle 

kinderen direct een goede toon bliezen.

    

Het project Muziek in de Klas werd op donderdag 7 april op de 

Albert Schweitzerschool en op vrijdag 29 april op de Ontdek-

king afgesloten. Bij deze eindpresentatie zorgen Club-muzi-

kanten voor muzikale ondersteuning.

Step-up heeft ook dit jaar weer meegedaan met het jeugdor-

kestenfestival in de Bizetzaal van de Muziekschool Doetinchem. 

Kirsten Ouwejan speelde als solist samen met Step-up de Minu-

tenwals .

We kregen een mooie beoordeling van de jury, die bestond uit Tijs 

Huisman en Henk Lubberdink. De opmerkingen die zij maakten 

waren: verzorgde uitvoering, veelbelovend samenspel, grote 

contrasten in dynamiek, leuke fluitsolist, goed programma en 

opbouw.

Project Muziek in de Klas

Jeugdorkestenfestival zondag 24 januari 2016 



SPOORSTRAAT 11 :: DIDAM :: TEL 0316 - 29 42 40 
WWW.GILSINGHERENMODE.NL

CLOTHING: BLUE INDUSTRY - GABBA - CAVALLARO - NAPOLI - LACOSTE - CAMEL ACTIVE - MEYER - VANGUARD - STATE OF ART - LEDUB SHIRTS

PROFUOMO - CULTURE - PIERRE CARDIN - JUPITER - VAN GILS - ALBERTO - STONES - OLYMP - BAILEYS - CARL GROSS - TRAFFIC - ALAN RED

NEW ZEALAND AUCKLAND - CAVELLO - SCHIESSER - MILESTONE | SHOES: BRAEND - CAMEL ACTIVE SHOES - LACOSTE - HUMBERTO - STATE OF ART

Musiater

Spelenderwijs!
Er speelt veel binnen de muziekeducatie. 

Eerder heb ik het gehad over de ontwikke-

lingen van muziek binnen de scholen. Met 

de diverse regelingen zijn we in staat om op 

steeds meer scholen instrumentale muziekles-

sen te geven. Maar de ontwikkeling gaat 

verder. In mei hebben we in Het Musiater het 

Spelenderwijsorkest en de instrumentenbank 

gepresenteerd. Twee initiatieven waar wij 

als Kunstwerk! Het Musiater zeer nauw bij 

betrokken zijn. 

Het Spelenderwijsorkest is een methodiek 

waarbij kinderen direct met elkaar muziek 

maken in een orkest of ensemble. Dat kan 

binnenschools zijn, maar ook in de vrije tijd. 

Bij het Spelenderwijsorkest kunnen ook al-

lerlei partijen betrokken worden. Want samen 

met de school, de muziekvereniging en de 

muziekschool kunnen we ons doel bereiken 

om steeds meer kinderen enthousiast te 

maken voor het orkest. Je hoeft niet meer 

eerst drie jaar les te hebben en dan pas door 

te stromen. Nee, direct samen muziek maken 

dat is toch mooi! 

Bij het Spelenderwijsorkest horen methodie-

ken, bijscholing voor docenten en ook een 

stuk organisatie en inzet. Een aantal docenten 

heeft de cursus inmiddels gevolgd. Tijdens 

de eerste presentatie hebben we een pilot 

laten zien samen met basisschool De Wissel 

in combinatie met het Liemers Jeugdorkest. 

Met dit filmpje youtu.be/SvCU7euHnAY krijg 

je een beeld van het concept. En een paar 

weken later is het in Utrecht gepresenteerd 

bij de Europese Harmonie Kampioenschappen 

ECWO. Daar zijn we best trots op!

Als we het toch over delen hebben…. Inmid-

dels zijn er zoveel muziekinstrumenten in 

omloop dat we hebben bedacht om deze te 

delen door middel van een online platform. 

Via www.instrumentenbank.nl kun je instru-

menten delen, huren, lenen voor projecten. 

Als je zelf instrumenten erop wil zetten kan 

dat eenvoudig. Dat scheelt vaak een stuk in 

de kosten en zo kun je heel veel kinderen 

toch een instrument aanbieden.

Kortom, het bruist binnen de muziekwereld! 

Het komende seizoen gaan er weer wat 

nieuwe regelingen van start. Dus we hopen 

samen met muziekverenigingen en scholen 

weer heel veel kinderen, ouders en leerkrach-

ten enthousiast te maken voor muziek!

Kunstwerk! Het Musiater

Bert Frölich



Een concertreis van een amateurmuziekvereniging heeft meestal 

een bijzondere aanleiding. Muziekvereniging De Club bezocht 

Harmonie St. Catharina in Lemiers omdat klarinettist Joris Lumeij 

daarvandaan komt. 

Joris ontmoette er zijn Simone en samen verhuisden ze naar Arn-

hem. Door zijn werk bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem 

Friso leerden Joris en Simone Club-dirigent Römanö Mediati kennen 

en toen Simone een leuk orkest in de regio zocht, was de keus 

natuurlijk snel gemaakt! Inmiddels speelt ook Joris alweer een paar 

jaar bij De Club. 

De Club vindt het leuk om af en toe een muzikale reis te maken en 

het leek Joris wel een leuk idee om met zijn nieuwe Club naar zijn 

‘oude’ club te gaan. En dat gebeurde op 23 en 24 april. Het week-

end vloog voorbij, maar gelukkig hebben we de foto’s nog….

 

‘s Morgens om 9 uur vertrok de bus vanaf het plein voor de Maria-

kerk. Leuk dat BD (Bekende Didammer) Hermie Loef onze chauf-

feur was! Na een voorspoedige en gezellige reis werd er geluncht 

bij het Drielandenpunt in Vaals. Lekker eten en een behoorlijk frisse 

neus halen bovenop de uitkijktoren. Het eten bleek die dag de rode 

draad… Want niet veel later werden we in Lemiers gastvrij ontvan-

gen door bestuursleden van St. Catharina met overheerlijke vlaai en 

koffie. In Café Oud Lemiers, het repetitielokaal van de harmonie van 

Lemiers, kon de Club daarna even wennen aan de ruimte. Na de 

repetitie vertrokken we naar Aachen, waar we kwartier maakten in 

de jeugdherberg en vervolgens in het Aachener Brauhaus genoten 

van een echte Duitse maaltijd, ofwel een Wiener Schnitzel ;-).

Het concert begon om half acht met het optreden van een ad hoc 

samengesteld klarinettenchoir, waarin klarinettisten van St. Catha-

rina en De Club elkaar muzikaal vonden in de eerste twee delen van 

de Peer Gynt Suite van Edvard Grieg. Daarna was het orkest uit Le-

miers aan de beurt. Zij speelden onder andere het indrukwekkende 

Sinfonietta van Oliver Waespi. Sommige Club-leden vonden Sunset 

Serende van Thomas Doss (oorspronkelijk voor brassband) zo mooi, 

dat het waarschijnlijk wel op de wensenlijst zal komen.

Na de pauze was De Club aan de beurt. Het werk dat het meeste 

applaus scoorde was ongetwijfeld Doina, waarin Joris Lumeij soleer-

de. Joris kreeg een dikverdiende staande ovatie van de hele zaal. De 

Club speelde daarnaast o.a. Man in the Ice van Otto M. Schwartz 

en The Seafarer van Haydn Wood. Met de lekker in het gehoor lig-

gende werken Salute to American Jazz van Sammy Nestico en Root 

Beer Rag van Billy Joel, waarin de hele sectie (of sexy) saxen de solo 

hadden, werd het concert afgesloten.

Buschauffeur Hermie Loef had z’n nachtrust dringend nodig om 

de Club de volgende dag veilig terug te brengen. De ontzettend 

gezellige afterparty was daarom om half één afgelopen. Sommigen 

zochten toen ook hun bed op. Anderen daarentegen… De disco-

theek in Aachen werd nog met een bezoek vereerd. Jeugd en iets 

oudere jeugd vermaakten zich prima. Natuurlijk ging Römanö alleen 

mee om een oogje in het zeil te houden. 

Op zondagmorgen stond iedereen fris en fruitig bij de kabelbaan in 

Valkenburg. De meesten werden droog naar boven en later weer 

naar beneden gebracht. Het geplande rodelen kon helaas vanwege 

de harde buien niet doorgaan. Wie verwacht er nu hagel en sneeuw 

in april? Gelukkig werd er snel een alterna-

tief gevonden en konden we ons uitleven 

met lasergamen en gezelschapsspelen.

Het bezoek aan Lemiers werd op de zolder 

van het prachtige huis van Marianne en 

Will in Vaals afgesloten met een lunch. 

Over de terugreis valt alleen te zeggen 

dat deze heel rustig verliep, want bijna 

iedereen lag te slapen…..
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Terugblik

Concertreis Lemiers



Hubo XL Didam 
Lichtenhorststraat 11a
6942 GS Didam
Tel. 0316-221385
www.hubo.nl

Tatelaarweg 21a, 6941 RB  Didam  •  Telefoon (0316) 294322

Email: info@tatelaar.nl  •  Internet: www.tatelaar.nl  •  Twitter: @tatelaar

De Eetkamer is geopend donderdag-, vrijdag-, 
zaterdag- en zondagavond vanaf 17.00 uur. 

Spoorstraat 31 - 6942 EB Didam - Reserveren 0316-221287

Café Uniek
altijd ge

zellig!

De Eetkamer

www.blikoponline.nl
Initiatiefnemer indeliemers.nl en liemersactueel.nl

Maakt organisaties 
online succesvol

VERZEKERINGEN

FINANCIERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN



De wereld van blaasmuziek is Pascal Lindeman van internetbu-

reau Blik op online niet vreemd. Hij maakte de afgelopen maand 

groots gelanceerde website instrumentenbank.nl en eerder al de 

website repertoireinformatiecentrum.nl.

Hoewel Hans Alexander op zich niet zoveel met harmoniemuziek 

heeft, las hij altijd al Club Accoorden. Hij bracht kranten rond en 

haalde die op bij Eef Willemsen, die ooit onze voorzitter was en 

wiens verhalen lange tijd in Club Accoorden te lezen waren. Hans 

vindt het blad een leuke manier om zijn Tweewielerwinkel bij de 

Didamse bevolking nog meer onder de aandacht te brengen. De 

Club is natuurlijk blij dat we Alexander Tweewielers als nieuwe 

sponsor mogen begroeten.

Nieuwe sponsor: 
Blik op online

Nieuwe sponsor: 
Alexander 
Tweewielers

In the Picture

Internet heeft Pascal altijd gefasci-

neerd en het was logisch dat hij er 

zijn beroep van maakte. Zo werkte 

hij voor Joop van den Ende’s Stage-

holding en bijvoorbeeld Mikrogids. 

En was hij drie en een half jaar ver-

antwoordelijk voor wehkamp.nl, een 

van de eerste webshops van 

Nederland. Met alle opgedane ken-

nis koos hij er in 2010 voor om dichter bij huis te gaan werken en 

zette hij zijn bedrijf Blik op online op. Een van zijn eerste klanten was 

het welbekende Kleertjes.com in Doetinchem. 

Omdat hij zich betrokken voelt bij de regio zette hij vervolgens 

samen met partners de websites indeliemers.nl en liemersactueel.nl 

op. Op de website indeliemers.nl staan alle evenementen in de 

Liemers op een rij. Iedereen kan hier gratis evenementen plaatsen. 

Van kleine kofferbakverkoop in Pannerden tot aan het bekende 

Didam op stelten, ze staan er allemaal op.

Liemersactueel houdt u op de hoogte van alle gebeurtenissen in De 

Liemers. De website biedt een platform aan verenigingen, bedrijven, 

gemeenten maar ook individuele bewoners van de Liemers. Zoals 

schrijvers en fotografen die er vrijwillig een bijdrage leveren. Een 

gevarieerde groep vaste bloggers vertelt op onderhoudende en soms 

humoristische wijze over het dagelijkse leven in de Liemers.

Pascal zingt als bas bij Popkoor Repeat. Net als harmonieorkesten, 

kampen ook koren met een imagoprobleem. Muziekvereniging De 

Club hoort na concerten vaak: wij wisten niet dat jullie zo’n fantasti-

sche avond kunnen neerzetten. En dat kent Pascal. Want ook Repeat 

verrast keer op keer het publiek met wervelende shows. Benieuwd 

geworden? Pascal speelt met Repeat speelt op 25 en 26 maart 2017 

de muzikale theatervoorstelling ‘2 WORLDS’ in het Musiater. Wij 

raden u aan dit vast in uw agenda te schrijven!

Meer weten over Blik op online? Kijk op blikoponline.nl.

Alexander Tweewielers begon in 1993 in Tolkamer en kwam in 

2000 naar Didam. Bennie van Grol en Heini van Wessel waren 

gestopt met hun fietsenwinkels en de in Didam opgegroeide Hans 

Alexander zag de kans om zijn zaak hier voort te zetten.

Alexander Tweewielers heeft twee belangrijke fietsenmerken in het 

assortiment, die keer op keer bekroond worden. Met Giant en Ba-

tavus weet Hans dat hij zijn klanten kwaliteitsfietsen verkoopt. Dit 

jaar werd de Giant Elegance als e-bike van het jaar verkozen door 

de ANWB, BOVAG en Fietsen RAI. De fiets heeft een comfortabele 

lage instap, veel zitcomfort en een stille maar krachtige motor.

Met service en een volledig geautomatiseerde werkplaats onder-

scheidt Alexander Tweewielers zich van de fietsenwebshops. Hij kan 

korte reparatietijden hanteren. Zijn klanten krijgen een leenfiets, 

eventueel zelfs elektrisch en horen via een sms of spraakbericht 

wanneer hun fiets weer klaar is. 

In de vernieuwde showroom verkoopt Hans Alexander ook scoo-

ters. Voor het onderhoud heeft hij gespecialiseerde monteurs, die 

trouwens al jarenlang bij hem werken.
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SLAGERIJ 
      STARING

www . s l a g e r i j s t a r i n g . n l

De ambachtelijke slager

Onder de toren 2 - Didam | Tel. 0316 - 22 12 94

De lek kerste  verseworst  u i t  de regio!

Voorheen

Wij maken speciale muziekbrillen!

Wilhelminastraat 27a, Didam    www.optiektimmer.nl

Gespecialiseerd in: smaakvolle vormgeving (huisstijl, magazine, 
e.d.) • adembenemende campagnes • concept en productie van 

vernieuwende (culturele en zakelijke) evenementen 
• guerrilla marketing • verhuur Barco projectoren en diverse 

(interactieve) lichtobjecten.

ww.torovormgeving.nl
Tel. 0314 - 64 38 77      06 - 42 99 46 32   

Wilhelminastraat 40
6942 BM Didam

Tel 0316 – 221161

www.horstingbloemsierkunst.nl



De metamorfose van 
Club Accoorden

Zoals u ziet is de vormgeving van Club 

Accoorden helemaal veranderd. Als redac-

teur vraag ik me af wat de geestelijk vader 

van ons huis-aan-huisblad, Frans Hertog 

ervan zou vinden. 

34 jaar lang verzorgde Frans 6 edities 

Club Accoorden per jaar. In 1994 ontving 

hij voor al het werk dat hij voor De Club 

verrichtte de Cultuurprijs van de gemeente 

Didam uit handen van Burgemeester 

Peters. 

Doelstelling

Door de advertenties van onze sponsoren 

in Club Accoorden kunnen wij in contact 

blijven met de inwoners van Didam. En dat 

was toen ook al een belangrijke doelstel-

ling.

Opmaak

Frans deed ook altijd de opmaak van Club 

Accoorden. Hij knipte en plakte tot alles 

paste. En natuurlijk moesten alle teksten 

op een schrijfmachine getypt worden. In 

het digitale tijdperk is het al veel werk om 

alle advertenties bij elkaar te krijgen, maar 

destijds moest Frans naar de adverteer-

ders toe om het materiaal op te halen en 

uiteindelijk moest hij ook naar de drukker 

om het kant en klare bestand op papier te 

brengen. De leden van De Club brachten 

toen zelf Club Accoorden rond. 

Toen Elles Grootherder de redactie van 

Club Accoorden in 2007 overnam, veran-

derde in eerste instantie vooral de inhoud. 

Meer ruimte voor nieuws van De Club en 

geen verhalen meer van Frans Hertog en 

Eef Willemsen. Ongetwijfeld zijn er men-

sen die dat jammer vonden. Er verschenen 

meer foto’s, ook al omdat het gemakke-

lijker was geworden om foto’s scherp te 

drukken.

In 2009 kwam Hans-Peter Helder in beeld 

als vormgever en werd de lay-out be-

hoorlijk opgefrist. Sinds 2012 mag ik de re-

dactie van Club Accoorden verzorgen. Alle 

uitgaven die sindsdien zijn verschenen, zijn 

te lezen op declub.org bij media.

En dan nu een grote metamorfose! Van 

zwart-wit naar kleur en voor het eerst 

op A4 formaat. Wij zijn benieuwd wat u 

ervan vindt. Laat het ons weten op onze 

Facebookpagina De Club Didam.

Achtergrond

Door: Karin van der Velden

“Hij knipte en plakte tot 

alles paste. En natuurlijk 

moesten alle teksten op een 

schrijfmachine getypt worden”

“Er verschenen meer foto’s, 

ook al omdat het 

gemakkelijker was geworden 

om foto’s scherp te drukken”



Een bezoek waard

hoe weet ik of ik 
de juiste man of vrouw op ‘t 

oog heb voor 
die uitdagende functie?

hoe zorg ik dat mijn 
medewerkers doelgerichte 

verandering durven 
omarmen?

wat kan ik doen om bij te 
dragen aan meer 

gezondheid, veiligheid en 
plezier op ‘t werk?

wat moet ik doen en 
laten als ik te maken 

heb met een uitdagend 
verzuimdossier?

op welke besparing 
mag ik rekenen als ik ga 
werken met een online 
salaris- en HR systeem?

hoe benut ik 
alle kansen rondom 

mijn beloningsbeleid en 
vermijd ik risico’s?

Als werkgever hebt u te maken 

met praktische en strategische 

vraagstukken rondom het hr-beleid 

in uw organisatie. Vitacon Luteijn 

heeft betrokken specialisten in 

huis op het gebied van mens & 

organisatie, preventie & verzuim 

en salaris & advies. Meedenkende 

vakmensen die op iedere vraag 

het juiste antwoord weten. Oók op 

vragen die u niet gesteld hebt.
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