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‘Hoe haalt 
men gezond 
en gelukkig
de 67’

Wat is Pro corpus? 

Een multidisciplinair gezondheidscentrum 

met eerstelijnszorg, chronische pijnrevali-

datie en bedrijfsgezondheidszorg. Vanuit 

die laatste tak adviseer ik bedrijven hoe 

zowel zij als de medewerkers vitaal blijven. 

Kortom: hoe haalt men gezond, gelukkig en 

inzetbaar de 67, ondanks dat men fysieke 

en mentale klachten 

kan krijgen en een 

leefstijl heeft die 

mogelijk verbete-

ring behoeft. 

Aan wie levert u?

De eerste twee 

zorgvormen zijn 

voor particulieren. 

De bedrijfsgezond-

heidszorg is voor 

elke onderneming 

die aan de slag wil met duurzame inzet-

baarheid. Na een analyse en een nulmeting 

kom ik dan met een plan van aanpak dat 

zowel curatieve acties - zoals werkplekon-

derzoek en medewerkerscoaching - als 

preventieve acties kent.

Wat is de kracht van het bedrijf?

De compleetheid van ons aanbod. We 

hebben overal de kennis voor in huis en 

schakelen collega’s in als dat nodig is. Van 

arbeidskundige tot revalidatiearts. Wij zijn 

dit bedrijf dan ook 

begonnen vanuit het 

gevoel: de zorg moet 

anders. We staan 

daarom in dienst van 

de cliënten.

Wat is úw kracht in 

het bedrijf?

Wij zijn met drie com-

pagnons. Ik ben daarbij 

degene die zich richt 

op organisatieadvies. 

Verder laat ik elke dag veel energie zien, 

omdat ik echt het gevoel heb dat het 

anders kan en weet dat wij kunnen bieden 

waar mensen behoefte aan hebben.
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PASPOORT INFO

NIEUWE DEELNEMER

 ‘Vertraag af en 
toe om te zien 

wat er allemaal 
is, zonder 

maar te blijven 
doorrennen’

Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat makkelijk 

via ikt.nl, waar u de profielen van leden aantreft. Toch gaat er niets 

boven het echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij de colleges, cafés, 

lezingen en bijeenkomsten van IKT. Ook in Twentevisie stellen nieuwe 

IKT-deelnemers zich voor. 
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Wat verwacht u van IKT?

Ik verwacht in contact te komen met twee 

soorten bedrijven. Bedrijven die met een 

vraag zitten op mijn gebied en bedrijven 

met kennis en disciplines die ik niet heb. 

Wat is uw boodschap aan IKT’ers?

Vertraag af en toe om te zien wat er alle-

maal is, zonder maar te blijven doorrennen 

en al met het volgende bezig te zijn. Hoe 

ziet het er in het heden uit en waar kan ik 

blij mee zijn? 


