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Muziekvereniging De Club speelt op 26 mei in 

Sporthal De Muizenberg in Didam. Het concert 

geven we samen met het Liemers Mannenkoor 

met als thema bevrijding. De Club en het Liemers 

Mannenkoor treden zowel afzonderlijk als geza-

menlijk op. 

Natuurlijk hoort u muziek die bij het thema bevrij-

ding past, zoals de Glenn Miller Medley. En in de 

Bevrijdingsmedley komen allerlei bekende melo-

dieën voorbij. The day you sang this song en time 

to say goodbye zijn evergreens die door De Club 

en het Liemers Mannenkoor samen worden uit-

gevoerd. Crimson Tide is een film die zich afspeelt 

tijdens de koude oorlog. Denzel Washington en 

Gene Hackman vertolkten de hoofdrol. De film uit 

1995 kreeg niet alleen lovende kritieken. Maar de 

soundtrack met koor en orkest is prachtig.

Even wat over het Liemers Mannenkoor

Het Liemers Mannenkoor is opgericht op 21 maart 

1989. Het koor bestaat het volgend jaar dus 30 

jaar. De voorbereidingen voor de jubileumviering 

zijn al in volle gang. Het LMK heeft zich in de loop 

der jaren een eigen plek veroverd in het culturele 

leven van de Liemers. Het koor resideert in Zeven-

aar, maar de 85 leden komen uit Zevenaar en alle 

omliggende plaatsen. Het koor streeft naar een 

eigen vocaal gezicht en binnen een goede sfeer 

goed en met plezier met elkaar te zingen. De man-

nen zingen klassieke stukken van Mozart tot Pärt, 

maar ook prachtige Slavische liederen en bekende 

operakoren. Daarnaast worden musicalstukken met 

verve voor het voetlicht gebracht. Naast deze ver-

trouwde mannenkoormuziek is het ook uitdagend 

om nieuwe wegen te zoeken. De laatste tijd zingt 

het koor liederen van moderne componisten en 

zelfs popsongs. Het koor staat onder leiding van de 

dirigent Emile Engel en wordt op de piano bege-

leid door Evert- Jan de Groot. Naast de jaarlijkse 

Kerst- en Paasconcerten treedt het koor regelmatig 

samen met andere muziekverenigingen op. Vorig 

jaar is er een succesvol concert Ein Abend in Diem, 

samen met muziekvereniging Crescendo uit Zeven-

aar gegeven in sporthal de Muizenberg. 

Concert met het 
Liemers Mannenkoor

Activiteiten

Het Liemers Mannen-
koor bestaat het volgend 
jaar dus 30 jaar. Het 
koor zingt liederen van 
moderne componisten 
en zelfs popsongs. 

De avond begint om 
19.30 uur en de zaal 
is om 19.00 uur open. 
De toegang bedraagt 
€ 15,-. Kaarten kunt u 
kopen via onze web-
site declub.org, via 
liemersmannenkoor.nl, 
in Didam bij 
Lanters Assurantiën 
en in Zevenaar bij 
Rebers Boek en Buro.



Op 30 januari 2018 is het muziekproject Spelenderwijs weer gestart. Dit Spelenderwijs-

orkest bestaat uit maar liefst 18 enthousiaste kinderen uit de groepen 5 tot en met 

8 van De Ontdekking, De Toorts, de Albert Schweitzer en De Expeditie. Zij konden kiezen 

uit trompet/bugel, klarinet, fluit of slagwerk. In 18 lessen/repetities wordt uitgelegd 

hoe het instrument werkt en worden noten en liedjes geleerd. Het doel van dit project 

is om gezamenlijk een opleidingsorkest te starten na de zomervakantie.

Jeugd

Spelenderwijsorkest



Nieuwe jeugdcommissie

Dit project is in samenwerking met 

onder andere DES opnieuw in gang 

gezet door de nieuwe jeugdcom-

missie van De Club. Deze bestaat 

uit Laura Kobesen, Manon Bos, 

Petra Wiendels, Richard Ouwejan 

en Theo Berendsen. Het is namelijk 

belangrijk om nieuwe jeugd te wer-

ven voor muziekverenigingen. De 

jeugd is immers de toekomst! Het 

doel van dit Spelenderwijsorkest is 

kinderen enthousiast te maken en 

te motiveren om muziek te gaan 

maken. Muziek maken is niet alleen 

heel erg leuk, muziek maken blijkt 

uit wetenschappelijk onderzoek 

ook nog eens bij te dragen aan de 

motorische ontwikkeling, discipline 

en doorzettingsvermogen.

Optredens Spelender-

wijsorkest

Het project loopt erg goed! U kunt 

zelf ook komen luisteren naar wat 

deze kinderen al kunnen. Dit kan 

tijdens Didam op Stelten op zondag 

3 juni. Verder kunt u komen kijken 

en luisteren op 13 juni, dan doet 

het Spelenderwijsorkest mee met 

het A-orkest van De Club. Op 25 

juni is het Spelenderwijsorkest te 

zien bij DES. Voor de tijden en 

locaties kunt u onze website (www.

harmonie-declub.nl) of Facebook 

in de gaten houden De stukken 

die gespeeld worden zijn: Happy, 

Frozen en Hey Brother. Er wordt 

nog meer gedaan, maar als u dit 

wilt zien kunt u een van deze data 

komen kijken!

Convenant Meer 

Muziek in de Klas

De afgelopen tijd is de jeugdcom-

missie in samenwerking met an-

deren druk bezig geweest met het 

Spelenderwijsproject, maar ook met 

de doelstellingen van de landelijke 

stichting ‘Meer Muziek in de Klas’. 

Er worden op dit moment afspraken 

vastgelegd in een convenant. Hierin 

spreken onder andere Kunstwerk!, 

onderwijsinstellingen, muziekscho-

len, gemeenten en muziekvereni-

gingen af dat iedereen bijdraagt aan 

het doel om structureel muziek-

onderwijs te verzorgen binnen het 

onderwijs en daarbuiten, voor ieder 

kind. Het doel is dat in 2020 mu-

ziekonderwijs een structurele plek 

heeft in De Liemers. Trots kunnen 

we zeggen dat we het tweede con-

venant van Nederland en het eerste 

van Gelderland gaan tekenen!

We zijn erg 

druk geweest 

met het Spelen-

derwijsproject 

en alle kinderen 

zijn ook erg 

enthousiast, dus 

we hopen dat u 

een keer komt 

kijken. Tot dan!

De nieuwe jeugd-
commissie van De 
Club: v.l.n.r. Laura 
Kobesen, Richard 
Ouwejan, Theo 
Berendsen, Manon 
Bos en Petra 
Wiendels.  



Terugblik

De Club krijgt twee keer de kerk vol

Muziekvereniging De Club uit Didam organiseerde twee 

muzikale avonden in de Mariakerk in Didam. Samen met 

Joop Boxstart, John te Dorsthorst en Peter Loeters vermaakte 

het orkest met zo’n 70 muzikanten het publiek met mooie 

muziek, wijze woorden en humor.

Tijdens het concert ‘Diem deur de Joare hen’, zorgde Joop 

Boxstart voor de rode draad, door de avond aan elkaar te 

praten. Hij vertelde bijvoorbeeld over zijn brommertoch-

ten door de Liemers, van confectieatelier Liemco naar het 

Astratheater. Daar liet hij trots de mooie Didamse meisjes 

aan de Zevenaarse nozems zien. Er werd stilgestaan bij de 

oorlog met het indrukwekkende muziekstuk Anne Frank 

van Oscar Schwartz. 

Boxstart liet er persoonlijke foto’s bij zien van zijn bezoek 

aan concentratiekamp Auschwitz. 

De jeugdvendeliers van de Didamse schutterijen hadden 

de hoofdrol in Rauschende Birken. Deze traditie mocht 

niet ontbreken bij een concert over ‘Diem en Diemse 

minse’! Ter ere van de Parochie H. Gabriël speelde De Club 

Gabriel’s Hobo, met een trompetsolo van Sjoerd van der 

Pol en de helaas opgeheven Olde Garde werd geëerd met 

de polka Böhmischer Traum. Het concert eindigde met het 

lied Diem deur de Joare hen. Clubdirigent Römanö Mediati 

schreef voor het orkest een prachtig arrangement.

De titel van het concert is hetzelfde als het boek ‘Diem 

deur de Joare hen’, dat werd uitgebracht door de OVD. Zij 

waren met een stand in de kerk aanwezig. 

De Club spaart voor aanschaf van buisklokken. PR-man 

Pascal Bos deed een oproep om voor € 200 een buis te 

adopteren. Vijf ondernemers zegden adoptie toe. Het pu-

bliek zorgde met een financiële bijdrage voor drie buizen! 

In totaal zijn nu dertien van de twintig buizen geadop-

teerd.

De prachtige foto’s zijn gemaakt door Marco Nijland



Zaterdag  26  mei  Concert met het Liemers Mannenkoor 

Het Liemers Mannenkoor is in de hele regio bekend. Op 26 mei staat het 

concert samen met De Club in het teken van Bevrijding. De Club en het LMK 

treden samen en afzonderlijk op. 

Zondag 3 juni   Het Spelenderwijsorkest speelt tijdens  

 Didam op Stelten

Donderdag 7 juni   Inhalen Avond4Daagse

Woensdag 20 juni   Buitenconcert: Meulenvelden – 19.30 uur

Zaterdag 24 juni   Openluchtfestival Natuurtheater Zeddam 

In 2017 opende het Natuurtheater in Zed-

dam. Op deze prachtige locatie organiseert 

muziekvereniging KNA Zeddam op 24 juni 

vanaf 12.00 uur een openluchtfestival. Zes 

muziekverenigingen uit de regio zullen hier-

aan deelnemen. Een gezellige muzikale mid-

dag met een hapje en drankje. Komt u ook? 

(Foto’s: Ilse Bekker, Zeddam)

Woensdag 27 juni    Pop Up Concert (ergens in Didam) – 19.30 uur

Woensdag 4 juli   Maestro in Amphion Doetinchem (besloten)

Zondag 22 juli   Schuttersfeest – 13.00 uur

Maandag 23 juli   Schuttersfeest – 19.00 uur

Woensdag 1 aug.   Kevelaer

Dinsdag 2 oktober    Maestro MKB Montferland (besloten)

Zaterdag 6 oktober  Opening Sporthal Turnvereniging Margriet 

Turnvereniging Margriet opent op 6 oktober een nieuwe sporthal aan de 

Luijnhorststraat in Didam. Muziekvereniging De Club zal dit meevieren met 

een feestelijke opening.

Zaterdag 3 nov.    Concert bij St.  

 Joseph in   

 Oldenzaal

Clubdirigent Römanö Mediati staat ook voor 

St. Joseph in Oldenzaal. Het eerste week-

end in november zullen wij deze vereniging 

bezoeken. De muzikale uitwisseling duurt het 

hele weekend, met als hoogtepunt het concert op 3 november.

Zondag 18 nov.    Pepernotenconcert Gastvrij Didam - 15.00 uur

De Club zal op 18 november zorgen voor 

de muzikale omlijsting tijdens de intocht van 

Sinterklaas. Dat doen we op een originele 

manier! Samen met ‘Met Spaanse Groet’, 

maken we er een hele voorstelling van!

woensdag 26 dec.   Kerstmis in de 

 Mariakerk – 

 11.00 uur

Agnda

De Club krijgt twee keer de kerk vol



Hubo XL Didam 
Lichtenhorststraat 11a
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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

Kerkstraat 2, 6941 AG Didam - 0316-221270 
www.gasterijdeharmonie.nl 



Tijdens Maestro, vorig jaar op  
3 oktober bij MKB Montferland, 
vroegen we ondernemers of ze een 
buis voor onze buisklokken wilden 
adopteren. Mede-eigenaar Jan 
Meurkes van bouwbedrijf Koenders 
Totaalbouw meldde zich spontaan 
aan. Achteraf bleek dat er al wat 
voorwerk was gedaan. De echtge-
note van directeur Peter Koenders 
is namelijk samen met Club-trombonist Vincent van Vuuren 
eigenaar van architectenbureau Hurenkamp.

Jan Meurkes is fan van de Rolling Stones, Ed Sheeran en Kensing-
ton. Hij gaat graag naar popconcerten en festivals, al komt het er de 
laatste tijd wat minder van. Het zelf maken van muziek werd hem 
vroeger afgeraden. Hij voetbalt bij het leukste team van DVC, het 
45+ team. Daarnaast is Jan nu nog voorzitter van Victoria, de vol-
leybalvereniging waar zijn dochters spelen.
Koenders Totaalbouw bouwt duurzaam en innovatief. Zo staat in 
Westervoort het Energiebespaarhuis, dat de nieuwste technieken 
op het gebied van duurzaamheid laat zien. Consumenten kunnen 
er zelf het comfort van energiebesparende maatregelen ervaren. 
Koenders bouwt aan de toekomst. Samen met BJW Wonen, heeft 
Koenders zich gespecialiseerd in schilrenovatie. Dak en buitenmu-
ren worden als een geïsoleerde schil opnieuw om een woning of 
flatgebouw gelegd, waarbij duurzame installaties als warmteterug-
winning, geconditioneerde luchtsystemen en zonnepanelen zijn 
aangebracht. De vernieuwde woning levert na renovatie net zoveel 
energie op als de woning verbruikt door verwarming, ventilatie en 
huishoudelijk gebruik.
Het bouwbedrijf zoekt steeds de samenwerking op, zo ook met 
woningcorporaties en verzekeraars. Voor Plavei In Montferland 
onderhoudt en/of renoveert Koenders Totaalbouw huurwoningen. 
Duurzame renovatie zorgt daarbij voor een beter klimaat en meer 
comfort voor de huurder, terwijl de woningbouwvereniging inves-
teert in een langere levensduur van de woning.
Nieuw is dat het Koenders daarbij direct contact met huurders 
heeft. Een huurder kan zelfs via een soort menukaart een nieuwe 
badkamer of keuken bestellen. Dat is mogelijk wel van invloed op 
de huurprijs. Steeds op zoek gaan naar vernieuwing, dat is waarom 
Koenders een stevige positie in de bouwwereld heeft en houdt.

Jan Meurkes vond Maestro voor MKB Montferland indrukwekkend: 
“De link met het bedrijfsleven, werd leuk gebracht. Die overeen-
komsten en verschillen zijn gewoon heel duidelijk.” Misschien 
kunnen we hem overhalen om dit jaar op 2 oktober als Maestro bij 
MKB Montferland de dirigentenbok te beklimmen.

Als vrouw van de beschermheer van 
De Eendracht ziet Aletta hoe be-
trokken muziekvereniging De Club 
is bij de schutterij en hoe belangrijk 
de harmonie voor de schutterij 
is. Het notariskantoor in Didam 
is al heel lang sponsor. Vorig 
jaar oktober deed Aletta bij MKB 
Montferland mee met Maestro. Als 
deelnemer kreeg ze vrijkaartjes voor 
HRFSTWND, het concert dat De Club op 5 november 2017 in 
Musis in Arnhem gaf. En ook bij een van de concerten met Joop 
Boxstart was Aletta erbij: “Ik weet nu wat de Club allemaal kan, 
dat gaat wel heel wat verder dan de marsen op straat.”

Aletta komt uit een muzikale familie: “Mijn oma was operazange-
res, ik bewaar nog steeds een van haar prachtige jurken. Ik speel 
ook dwarsfluit, maar heb daarvoor eigenlijk te weinig tijd. Af en 
toe speel ik samen met een vriendin met een CD mee. Daar krijg ik 
heel veel energie van. Mijn muzieksmaak is heel breed. Ik hou van 
klassiek, zoals James Hook, Edgar Allen en Händel. Maar ook van 
Alan Parsons en Bløf. Muziek is zo’n onderdeel van je leven. Alleen 
op kantoor kan ik niet werken met de radio aan, dan ga ik meeluis-
teren.”

Meedoen aan Maestro
“Die ervaring als Maestro was heel leuk”, vertelt Aletta. “Het bij-
zondere is dat het orkest ook doet wat je aangeeft. Maar dat is ook 
het moeilijke ervan. Het is heel anders dan meezwaaien met een op-
name! Ik had graag nog wat langer met het orkest willen oefenen.” 
Sinds 1829 is er in Didam een notariskantoor gevestigd. Dat kantoor 
zit vanaf 1950 in het huidige pand aan de Marsweg. Na de heren 
Kerssemakers, Werdmölder, Geselschap (Lodewijk was lid van De 
Club toen hij kandidaat-notaris was), namen Henk en Aletta Laar-
berg het stokje over. Het notariskantoor is heel toegankelijk, laag-
drempelig: “Ik heb liever dat mensen op tijd vrijblijvend vragen stel-
len, dan dat we later van alles moeten herstellen!” Aletta vervolgt: 
“De notariële zorgmacht (levenstestament) is door de vergrijzing 
een actueel thema. Je legt hierin vast wie beslissingen voor je neemt 
als je dat zelf niet meer kunt. Op de website www.notariskantoordi-
dam.nl staat daarover heel veel informatie.” Aletta schrijft voor Het 
Gemeentenieuws columns in ‘normale mensentaal’, met voorbeel-
den die uit het leven gegrepen zijn. Een verzameling hiervan is als 
boekje (gratis) verkrijgbaar op kantoor. Bijna alles waarvoor je bij 
de notaris komt, heeft met emotie te maken. Soms mooi, zoals het 
kopen van het huis. Soms verdrietig, zoals het afhandelen van een 
erfenis. Het motto van het kantoor is daarom ook: “De notaris die 
nog tijd voor je neemt.” 

Jan Meurkes van 
Koenders Totaalbouw

Aletta Laarberg van 
Laarberg Notarissen

Het gezicht achter een Club-sponsor
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BE INSPIRED, BE CREATIVE
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Kunststofshop.nl de creatieve plek voor 
bedrijven, onderwijs en particulieren.

Materialen, productontwerp,
technieklessen, 3D printen

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
SPOORSTRAAT 11 :: DIDAM :: TEL 0316 - 29 42 40 
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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

Slagerij
Pascal Gerritsen

Onder de Toren 2 | 6942 AM Didam | Tel. 0316 - 22 12 94
www.slagerijgerritsen.nl



Muziek verankeren!

Adopteer een stukje buisklok

Colofon

Muziek krijgt een steeds steviger plek in 

de samenleving. Ongeveer 10 jaar geleden 

hebben we vanuit Het Musiater de eerste 

stappen gezet om binnen basisscholen mu-

zieklessen door vakdocenten te introduceren. 

Het begon toen met een 30 lessen durende 

algemene muzikale vorming. Al snel kregen 

we via een fonds de kans om ook instrumen-

tale lessen te verzorgen onder schooltijd. De 

eerste schreden voor vernieuwing werden 

gezet op twee pilotscholen. Muziekdocenten 

werden bijgeschoold om op scholen kinderen 

in groepjes te enthousiasmeren voor het 

bespelen van een instrument. Steeds meer 

scholen raakten enthousiast, het scholenteam 

werd uitgebreid en ook de samenwerking 

met plaatselijke muziekverenigingen kreeg 

een nieuwe boost. Muziek werd bereikbaar 

voor iedereen. Gemeenten staken hier ook 

op in, Montferland zette bijvoorbeeld muziek 

in haar beleid voor de combinatiefuncties en 

samen met de scholen en fondsenwerving 

kreeg muziek in de klas vorm. Nu bijna 10 

jaar later, geven we op ongeveer 75% van 

de scholen in de hele Liemers in meer of 

mindere mate muzieklessen. Leerkrachten 

zijn geënthousiasmeerd, instrumenten zijn 

aangeschaft, methodes worden ontwikkeld 

etc. Dit levert hele mooie presentaties op van 

heel veel kinderen die samen muziek maken. 

Goed is ook om te zien dat er gewerkt wordt 

aan de verbinding van binnenschools naar 

buitenschools, waar muziekverenigingen een 

mooie rol kunnen spelen. In Didam wordt er 

al gewerkt aan een gezamenlijk spelender-

wijsorkest. 

We kunnen trots zijn dat we hier in de 

Liemers al zover zijn met Muziek in de klas. 

Zover al dat we al een heel eind zijn met de 

doelstellingen die de landelijke stichting Méér 

muziek in de klas heeft gesteld. Namelijk, 

alle 1,6 miljoen kinderen in de Nederland 

structureel in aanraking brengen met muziek. 

Maar het halen is één, het borgen is twee. 

Daarom zijn we de afgelopen tijd druk bezig 

geweest om te zorgen dat we de afspra-

ken vastleggen in een convenant. Hierin 

spreken de partners, onderwijs, muziek-

school, gemeenten, pabo’s, conservatoria, 

muziekverenigingen, bedrijfsleven etc. af dat 

iedereen bijdraagt aan het doel om structu-

reel muziekonderwijs te verzorgen binnen 

het onderwijs en daarbuiten voor ieder 

kind. Zoals het er nu voor staat gaan we dit 

convenant eind juni tekenen en kunnen we 

met gepaste trots zeggen dat we het tweede 

convenant van Nederland en het eerste van 

Gelderland tekenen. Het is een kroon om alle 

ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar, 

maar nog beter een toekomst voor ieder kind 

om in ieder geval met muziek in aanraking te 

komen gedurende de hele looptijd op school. 

En waarom dat zo belangrijk is…. Tja daar is 

zoveel onderzoek naar gedaan…

Wordt vervolgd!

Voor meer informatie en het aanbod van 

Kunstwerk!: www.liemerskunstwerk.nl

Bert Frölich, Kunstwerk!

We hebben een grote wens: buisklokken! 

Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. 

Het stellage, met daarin 18 buizen, kost 

maar liefst € 4000,-. Daarom deden we 

tijdens onze concerten op 12 en 13 januari 

een oproep. Er meldden zich maar liefst 5 

ondernemers die een buis wilden adopte-

ren. En ons publiek hielp door het frame en 

nog eens een buis te sponsoren. Voor het 

concert waren al 5 buizen geadopteerd. Nog 

7 te gaan…

Met dank aan: Van Vuuren Bouw BV • 

Bouwbedrijf Helmuth Welling • Notaris 

Laarberg • Kinkelder BV • Hurenkamp 

Architecten & Adviseurs • Koenders Totaal-

bouw • MKB Montferland • Twee onderne-

mers die graag anoniem blijven • Drie MKB 

Montferland Maestro’s: Notaris Laarberg, 

Engelen Bouwprofessionals en Huifkarcen-

trum Bergh

In een orkest imiteren de buisklokken het 

geluid van kerkklokken. Buisklokken zijn niet 

in elk muziekstuk nodig, maar er ontbreekt 

echt iets als je ze niet hoort wanneer ze 

nodig zijn. Het melodische slaginstrument 

bestaat uit een serie holle buizen van ver-

schillende lengtes. Een korte buis klinkt hoog 

en een lange buis laag. Die buizen hangen in 

een raamwerk en worden aan de bovenkant 

met een hamer aangeslagen. Dat klinkt als 

een klok, met een enorme nagalm. 

En verder...
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De Club repeteert elke woensdag van 
19.30 tot 21.45 uur bij Jan&Jan, Lieve 
Vrouweplein 4, Didam.   
Loop gerust binnen!

Bent u of kent u iemand die ook een buis wil adopteren? 

Laat het ons weten via secretariaat@harmonie-declub.nl.



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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