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Activiteiten

Nieuwjaarsconcert

In 2019 bestaat De Club maar liefst 125 

jaar, en dat willen we niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. We luiden het jubi-

leumjaar in met ons traditionele nieuw-

jaarsconcert op zondag 13 januari. Voor 

de pauze zullen we muziek ten gehore 

brengen die nauw in verband staat met De 

Club en haar leden.

Het openingswerk met de zeer passende 

titel “Fanfare for a Celebration” werd in 

2001 gecomponeerd door Jan Bosveld 

voor brassband en fanfare, en speciaal 

voor De Club heeft hij het nu herschreven 

voor harmonieorkest. Een heuse premi-

ère dus, als feestelijke opening van ons 

jubileumjaar. Jacob de Haan componeerde 

25 jaar geleden het prachtige concertwerk 

“Utopia” ter ere van ons 100-jarig be-

staan. Hierover was geen twijfel mogelijk; 

deze muziek moest dit jaar absoluut weer 

op de lessenaar komen. Met de mooie 

mars “Valdresmarsj” van Johannes Hans-

sen worden de straatoptredens belicht 

die al jaren onlosmakelijk met De Club 

verbonden zijn.

Lord of the Rings 

Trouwe Clubaccoorden-lezers herinneren 

zich misschien nog de interviews met de 

jonge orkestleden Yara Bielen en Thijs Bos 

in de vorige editie. Beiden spraken toen 

de hoop uit om ooit nog eens de muziek 

van “Lord of the Rings” te mogen spelen. 

Deze meeslepende filmmuziek, gebaseerd 

op de trilogie van J.R.R. Tolkien, werd 

gearrangeerd voor harmonieorkest door 

Rob Sloetjes en zal dit nieuwjaarsconcert 

uitgevoerd worden door Thijs, Yara en de 

rest van het orkest. 

Werkstaking der Muzikanten

Dat De Club een vereniging van vrienden 

is, is geen geheim, en ook zijn er diverse 

leden in het orkest die een relatie heb-

ben, getrouwd zijn en/of (musicerende) 

kinderen hebben. Zo ook Sjoerd en Linda 

van der Pol; zij stapten op 28 mei 2016 

in het huwelijksbootje en openden toen 

hun feest met het nummer “Shut up and 

Dance”. Deze swingende popmuziek 

zullen we spelen als symbool voor de vele 

vriendschappen en relaties binnen onze 

vereniging. En dat er bij De Club ook nog 

tijd is voor gezelligheid en een geintje tus-

sendoor laten we zien en horen met het 

werk “Werkstaking der Muzikanten”, de 

titel verraadt het al een beetje… maar laat 

u verrassen!

Traditie

Na de pauze staat er traditionele 

nieuwjaarsmuziek op het program-

ma. Een ouverture, een polka, 

muziek van de familie Strauss 

en een flinke dosis humor 

mogen hierbij niet ont-

breken en het zal 

voor orkest en 

publiek een uitda-

ging worden om stil 

te blijven zitten. 

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten 

op 13 januari, om 11.00 uur bij Jan & Jan, 

om u op muzikale wijze een mooi 2019 toe 

te wensen.

In 2019 bestaat De Club maar liefst 125 jaar, en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

We luiden het jubileumjaar in met ons traditionele nieuwjaarsconcert op zondag 13 januari. Voor de 

pauze zullen we muziek ten gehore brengen die nauw in verband staat met De Club en haar leden.

U KOMT TOCH OOK

Zondag 13 januari

11.00 uur bij JAN & JAN

De toegang is gratis!



Jubileum

FEEST!
Als je een rekensom maakt van 1894 naar 2019, dan kun 

je op je vingers uittellen dat er een jubileum aankomt. 

Op 13 januari 2019 luidt De Club een feestelijk jaar in 

met een nieuwjaarsconcert dat in het teken staat van dit 

jubileum. Het klinkt nog ver weg, maar op 4 november 

2019 blazen we officieel 125 kaarsjes uit. Daar is een 

flinke slagroomtaart voor nodig en die gaat er zeker 

komen! 

De Club heeft net haar verjaardag van dit jaar achter de 

rug. 124 jaar zijn we geworden, maar deze verjaardag 

is aan de leden ongemerkt voorbij gegaan. Die ochtend 

zitten we namelijk met z’n allen aan een heerlijk ontbijt 

in een jeugdherberg in Bad Bentheim. De meeste ogen 

hangen nog op half elf, want we hebben een zware nacht 

achter de rug. Iedereen is aan het bijkomen van een 

prachtig concert samen met de Koninklijke Harmonie St. 

Joseph uit Oldenzaal en een beregezellige afterparty die 

tot in de late uurtjes doorging. U kunt zich misschien wel 

voorstellen hoe het hele gezelschap die ochtend aan de 

ontbijttafel zat. Komend jaar gaat 4 november echter niet 

ongemerkt voorbij. De Club wordt 125 jaar, dus groot 

feest en we beginnen op 13 januari aanstaande.

We gaan terug naar 4 november 1894. Begin dat jaar 

overlijdt Adolph Sax en zoals zijn achternaam al doet 

vermoeden, was hij de uitvinder van de saxofoon. Een 

prachtig instrument dat uiteraard bij De Club niet ont-

breekt. Het is ook de dag dat de Russisch-Joodse schrijver 

Sholom Aleichem het boek ‘Tevje de melkboer’ publiceert, 

dat de basis wordt voor de musical ‘Anatevka’ met het 

beroemde muziekstuk ‘Fiddler on the Roof’. Grappig, 

want juist dit muziekstuk staat bij De Club garant voor 

een mooie presentatie tijdens de Maestro-avonden. Maar 



het is vooral een stormachtige herfstdag in Didam, waar 

s’ avonds een groepje vrienden heerlijk warm binnen zit 

bij café Burgers (later Hein Looman). Zij zaten daar niet 

alleen voor de gezelligheid, nee ze hadden een duidelijk 

doel voor ogen. Het onderonsje was bedoeld om een 

vereniging op te richten dat moest bestaan uit een club 

vrienden die elkaar door dik en dun steunen, bemoedigen 

en opvrolijken. Kortom een vereniging waar men zich 

thuis kan voelen. Er bestond in Didam nog geen mu-

ziekvereniging, alleen een zangkoor met Henk Raben als 

dirigent en de kapelaan als adviseur. Toen deze kapelaan 

vertrok en zijn vervanger ineens alles anders wilde, be-

dankten veel koorzangers . Enkele overgebleven zangers 

staken de hoofden bij elkaar en zetten het zangkoor voort 

onder leiding van dirigent Antoon Nova, wat hen uitein-

delijk weer meer leden opleverde. Dit was de aanleiding 

voor een vruchtbaar gesprek in het kleine kamertje van 

café Burgers en die avond werd de fanfare en toneelver-

eniging ‘De Club’ geboren.

We zijn 124 jaar verder en De Club is vandaag de dag 

een bloeiende en ambitieuze vereniging. Er is in al die 

jaren veel gebeurd en er hebben enige veranderingen 

plaatsgevonden, teveel om hier te vermelden. De Club 

is allang geen fanfare en toneelvereniging meer, maar 

na al die jaren nog steeds een vereniging waar men zich 

thuis kan voelen, elkaar steunt, bemoedigt, opvrolijkt en 

fantastische muziek laat horen. Komend jaar zal het aan 

muziek zeker niet ontbreken en kunt u gaan genieten 

van concerten die in het teken staan van ons jubileum. 

Wij houden u op de hoogte in de volgende edities van de 

Clubaccoorden. Hopelijk mogen we u verwelkomen op 

één of meerdere van onze concerten en wilt u het jubi-

leum samen met ons vieren!



Verenigingsman

Dyon Jansen
In gesprek met clublid en conservatoriumstudent Dyon 

Jansen. Een verenigingsman in hart en nieren en een geta-

lenteerde muzikale duizendpoot. Hij heeft zijn studie bas-

trombone aan het conservatorium bijna afgerond en vertelt 

enthousiast over hoe muziek in zijn leven kwam en nooit 

meer weggaat.

‘De eerste kennismaking met muziek begon voor mij bij 

mijn moeder en haar familie. Zij zijn erg muzikaal en lid van 

muziekvereniging St. Jan uit Kilder. Vanzelfsprekend ging ik 

met haar mee naar de muziek en kreeg  daar meteen het 

virus te pakken. Thuis kreeg ik een drumstel en vanaf mijn 

6de jaar volgde ik muzieklessen bij de Liemerse muziekschool 

in Zevenaar (nu Liemers Kunstwerk). Daar heb ik 9 jaar les 

gehad van Peter Wolterinck en deed op mijn 15de D-examen 

klassiek slagwerk. Ik werd intussen lid van Muziekvereniging 

St. Jan uit Kilder waar ik ben begonnen op slagwerk, maar in-

middels bastrombone speel. Al snel volgde een lidmaatschap 

bij muziekvereniging De Club uit Didam, waar ik nog steeds 

slagwerk speel. 

Mijn interesse voor de trombone ontstond toen ik een keer 

mee mocht met het dweilorkest ‘De Joepiebloazers”. De 

trombonisten van dit orkest gingen bij het werk “Bolero 

Zeeman” op de stoelen staan. Het publiek ging helemaal los 

en begon te hossen en te springen, dat vond ik zó fantastisch 

dat ik sinds die tijd trombone wil spelen en les heb genomen 

bij Gerrit Klein-Hulze aan de muziekschool Oost-Gelderland 

in Doetinchem. De diploma’s A t/m D gingen hier in een rap 

tempo en heb ik binnen 5 jaar gehaald. Ondertussen deed 

ik een opleiding voor meubel- en interieurbouwer, een MBO 

opleiding van 4 dagen werken en 1 dag naar school. Dit 

verdiende al aardig en kocht toen van mijn loon mijn eerste 

bastrombone en daarna ook meteen maar een auto voor het 

vele reizen om bij orkesten in de buurt te remplaçeren. De 

muziek liet mij echter niet los, dus ben ik eens gaan kijken of 

ik een conservatorium studie kon gaan doen.

Met mijn MBO niveau 2 diploma op zak ben ik naar het 

ArtEZ conservatorium in Arnhem en Zwolle gegaan, maar 

ik bleek niet de juiste vooropleiding te hebben. Als ik echter 

eerst een interne vooropleiding zou doen en binnen een jaar 

een MBO-TL zou halen, zou ik aan de hand van een auditie 

en theorie test worden aangenomen. Zo gezegd zo gedaan 

en ik werd inderdaad aangenomen. Aan het einde van het 

eerste jaar bleek het ArtEZ conservatorium toch niet bij mij 

te passen en besloot ik om samen met mijn huidige bastrom-

bonedocent Dick Bolt op zoek te gaan naar andere opties. Dit 

werd het Prins Claus Conservatorium in Groningen, de klas-

sieke opleiding, waar ik in 2015 met veel plezier ben gestart 

en dit studiejaar hopelijk ga afstuderen. Tijdens mijn studie 

heb ik masterclasses mogen volgen van o.a. Jörgen van Rijen, 

Brandt Attema, Bart van Lier, Jos Jansen, Niels-Ole Bo Johan-

sen, Willem van der Vliet, Marco Blaauw, Jukka Myllys en Ab 

Koster. Door mijn studie aan het Prins Claus Conservatorium 

leg ik veel contacten en speel ik inmiddels  bastrombone in 

het Gelders Fanfare Orkest, ben ik slagwerkinstructeur, geef 

ik muzieklessen en ben ik dirigent van de (jeugd)orkesten 

LEGO uit Kilder, St. Martinus Greffelkamp in Didam en drum-

fanfare de Eendracht in Nieuw-Wehl. 

Met mijn studie wil ik graag een voorbeeld voor anderen zijn. 

Niet zozeer op muzikaal gebied maar om juist te laten zien 

dat je met een VMBO achtergrond toch je dromen waar kunt 

maken, zolang je maar volhoudt en er ook echt voor gaat! Ik 

ben een solist, een teamspeler en ambitieus, maar plezier in 

musiceren staat voorop. En om nog maar even terug te keren 

naar het begin, percussie vind ik nog steeds super leuk om te 

doen, ik moet toch een hobby hebben. De trombone en ik 

tja….wij zijn maatjes voor het leven geworden’.  

Mochten jullie meer over mij willen weten of lezen, dan kun-

nen jullie terecht op mijn website: 

www.dyonjansenmusic.nl



Al terugkijkend kunnen we zien dat de flow op cultureel 

gebied er goed in zit. Er is een grote variatie in het vrije-

tijdsaanbod; van cursussen, lezingen, voorstellingen en 

concerten. Bezoekersaantallen en cursisten nemen weer 

toe. Ook cultuureducatie in het onderwijs kan zich verheu-

gen op veel aandacht. Kunst & cultuur is belangrijk voor de 

algemene ontwikkeling van een kind, maar draagt ook bij 

aan motorische ontwikkeling, stimuleert samenwerking en 

creativiteit. De wereld is aan het veranderen, technologi-

sche ontwikkelingen gaan rap, robotisering is in opkomst. 

We leiden mensen op voor beroepen waarvan we niet we-

ten welke deze zijn in de toekomst. Daarom is het stimule-

ren van creativiteit en flexibiliteit heel erg belangrijk.

Behalve dat kunst en cultuur een heerlijke uitlaatklep is, 

ontspanning biedt, je prikkelt en het gewoon leuk is om 

samen aan een concert of productie te werken dragen we 

ook bij aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. 

Op onze manier dragen we bij om de wereld iets meer te 

kleuren.

Overigens is het nooit klaar, nog meer samenwerken en 

elkaar blijven vinden is heel belangrijk. Want ook binnen 

de culturele sector zijn er 

genoeg veranderingen 

gaande waaraan we het 

hoofd moeten bieden. We 

zullen met elkaar blijven 

optrekken en de waarde 

goed voor het voetlicht 

houden.

In dat licht bezien, en 

wellicht wat beschou-

wend, kijken we ook 

vooruit en ben ik ervan overtuigd dat kunst en cultuur 

steeds meer een must is en geen luxe goed.

Ik wens iedereen kleurrijke feestdagen!

Voor meer informatie en het aanbod van Kunstwerk!: 

www.liemerskunstwerk.nl

Bert Frölich

Kunstwerk!

Redactioneel

Cultuur in de flow!

Het einde van het jaar nadert al weer met rasse schreden. Het is ook een gezellige periode, Sinterklaas, Kerst en de jaar-

wisseling. Iedereen is weer volop bezig met de eindejaarsactiviteiten ook het theater draait op volle toeren, veel koren 

en orkesten vinden hun weg naar Het Musiater. Ieder jaar is het ook weer een genot om mee te maken. En het moet 

gezegd worden de professionaliteit is vaak zeer hoog en bezoekers worden vermaakt met sfeervolle concerten.  Wat dat 

betreft zijn het weer hoogtijdagen voor de muziek. 

Muziekvereniging De Club wenst u hele fijne feestdagen en een 

gezond, gelukkig en muzikaal 2019! 



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

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



Sponsor

Wie is Pim Wijnands van Havezathe Carpe Diem.  De fami-

lie Wijnands is geen onbekende voor de Club.  Pims ouders 

(Rene en Marja) waren vele jaren actief in de organisatie 

van het Club Carnaval en daarnaast heeft Rene de presen-

tatie verzorgd bij “de Club ziet sterren” (november 2009).  

Pim en Bart hebben in hun jonge jaren nog als tamboer/

slagwerker bij de club gespeeld.

In 2001 begonnen Rene en Marja hun hotel Carpe Diem 

in Zeddam.  9 jaar later krijgen zij de kans om een oude 

Havezathe te kopen en na verbouwing verplaatsen zij hun 

bedrijf naar deze Havezathe in Vethuizen (tussen Zed-

dam en Etten).  Gelegen in landbouwgebieden met wijds 

uitzicht op onder andere de Montferlandse bossen is het 

bedrijf actief als hotel restaurant, wordt het veelvuldig 

gebruikt als één- of meerdaagse vergaderlocatie en af en 

toe als trouwlocatie.

Sinds het overlijden van Rene in 2015 wordt Carpe Diem 

geleid door hun zonen Pim en Bart, en hun schoonzoon 

Rick Splitthoff.  Pim en Rick fungeren als gastheer in het 

hotel/restaurant, Bart bestiert de keuken.

De menukaart wordt regelmatig ververst met enige accen-

ten die de seizoenen volgen.  In de lente geldt “proef het 

voorjaar”, met aspergerechten op de kaart.  In de zomer-

maanden en vroege herfst ligt er een accent op lichtere 

gerechten voor de vele fietsers (Carpe Diem ligt tussen de 

fietsknooppunten 47 en 78) die even aankomen om op te 

laden en bij te tanken, of blijven overnachten.  Bij aan-

genaam weer kun je buiten onder de bomen lunchen en 

genieten van het mooie uitzicht over de rustige omgeving 

en ‘s-avonds tijdens een goed diner of onder het genot van 

een digestief de zon achter de Montferlandse bossen weg 

zien zakken.  Vanaf midden oktober, wanneer de boeren 

het land af en de jagers het land op gaan is het weer tijd 

om uitgebreid te tafelen wanneer Carpe Diem één van de 

deelnemende restaurants is aan het programma “Wild eten 

in de Achterhoek”.

Enkele avonden per jaar wordt u tijdens het diner muzikaal 

bediend door de zingende obers.  De zingende obers zijn 

de leden van de band “Pluto 34” die tussen het uitserveren 

van het eten de avond verlevendigen met aangename mu-

ziek.  De eerstvolgende twee optredens van de zingende 

obers zijn op donderdag 14 februari (valentijnsdag) en op 

woensdag 10 april.  Kunt u deze avonden niet, maar wilt 

u toch een keer door de zingende obers bediend worden, 

kijk dan te zijner tijd nog eens op de website van Carpe 

Diem (www.hotelcarpediem.nl) voor de aankondiging van 

de volgende zingende obers avonden.

Dus mocht u in de toekomst in een rustige omgeving 

uit eten willen gaan, richt dan de blik ook eens over de 

heuvels richting het oosten.  Wilt u het liever iets minder 

rustig, kijk dan wanneer de zingende obers er zijn.

Havezathe Carpe Diem

Woensdagavond, 26 september.  Met volle concentratie en ook 

wel een beetje spanning op zijn gezicht begint Pim Wijnands de maat te 

slaan en er gebeurt ….. niets.  De eerste seconden van de praktijkoefening voor de Maestro wedstrijd zijn meteen een 

belangrijke les.  Indien je wilt dat een orkest iets doet, zul je, op een voor de orkestleden herkenbare manier, moeten 

aangeven wat er wanneer gebeurt. De tweede poging ging al een stuk beter en op 2 oktober won Pim Wijnands de 

maestrowedstrijd tijdens de bijeenkomst van MKB Montferland.
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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

Wilhelminastraat 40
6942 BM Didam

Tel 0316 – 221161

www.horstingbloemsierkunst.nl

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

Slagerij
Pascal Gerritsen

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



   Rabobank Clubkas Campagne Jubileumjaar 125 jaar

Een wens komt uit!

Colofon

Eind vorig jaar zijn wij een actie begonnen om een bedrag van 

€ 4000,- bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van onze wens: 

Buisklokken! U kon als bedrijf of particulier een buis adopteren 

voor € 200,-.

Wij zijn ongelooflijk trots dat wij u, ongeveer een jaar later kunnen 

laten weten dat onze droom werkelijkheid gaat worden! Het is na-

melijk gelukt om voor alle 18 buizen en het frame een adoptieouder 

te vinden.

Dank aan alle bedrijven en particulieren die dit mede mogelijk heb-

ben gemaakt. U heeft ervoor gezorgd dat ons 125-jarig jubileum 

komend jaar een extra gouden randje krijgt met de aanschaf van dit 

mooie instrument.

Binnenkort schaffen wij de buisklokken aan en presenteren wij de 

buisklokken in één van de eerstvolgende concerten. Over de presen-

tatie van de buisklokken informeren wij u in een volgende editie van 

de Clubaccoorden.

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!

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Arnhem 

en Omstreken het verenigingsleven in haar werkgebied. Voor deze 

campagne stelt de Rabobank een deel van haar winst beschikbaar, 

de leden van de bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt. 

De stemperiode was dit jaar van dinsdag 28 augustus tot en met 

dinsdag 11 september. Voor 2018 gaat het om een bedrag van € 

150.000,-.

De uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne heeft plaatsge-

vonden op woensdag 3 oktober 2018 tijdens de ledenbijeenkomst 

in het Gelredome in Arnhem. De Club heeft dankzij deze actie een 

bedrag van € 1.418,- ontvangen.

Wij bedanken de Rabobank Arnhem en Omstreken en iedereen die 

op ons gestemd heeft voor dit mooie bedrag!

zondag, 13 januari Nieuwjaarsconcert 

 11.00 uur Jan en Jan

zondag, 7 april Uitwisseling SBOG in Gaanderen 

 11.00 uur Sporthal de Pol in Gaanderen

zondag, 14 april Kringdag, met schutterij De Eendracht

zaterdag, 27 april Vlaghijsen Koningsdag 

 9.00 uur 

zaterdag, 4 mei Dodenherdenking 

 19.00 uur 

donderdag, 6 juni Avondvierdaagse 

 19.00 uur 

woensdag, 3 juli Buitenconcert Meulenvelden 

 19.30 uur Meulenvelden



Op ons vertrouwdeadres: Ludgerusstraat 1, Didam

Ofdigitaal:www.lanters.nl
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Een bezoek waard
- één aanspreekpunt voor al uw verzekeringen

- alti jd de juiste verzekeringen

- gesprekken bij u thuis

- optimale dekking voor uw situatie

- correcte schadeafwikkeling

- service-verhaal bij autoschade

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.

 

instroom > doorstroom >

 uitstroom > 

www.vitaconlutei jn.nl
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