Advertorial

‘DID is van de branche
voor de branche’
Gratis begeleidingstrajecten en verzuimpreventie
Jantien Meeuwsen is sinds vorig jaar ambassadeur van stichting Duurzame
Inzetbaarheid Drogisterijen (DID): een initiatief van de KNDB. Ze kijkt met veel
plezier terug op het afgelopen jaar.
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