
 

 
 
Peter Broekmans – Rendiz – www.rendiz.nl 
  
Peter Broekmans is een sociaal ondernemer die met Rendiz een betekenisvolle daginvulling biedt 
voor mensen die aan de zijlijn staan. Zij laten die mensen bloeien door te zorgen voor een veilige 
omgeving. Dit doen ze onder meer door het aanbieden van horeca-locaties, dagbesteding en 
flexibele leefruimtes in en om Venlo. 
  

“Peter toont ondernemerschap in een veld dat traditioneel enkel en alleen vanuit 
overheidsmiddelen wordt gefinancierd en koppelt daarmee economische waarde aan 
maatschappelijke waarde”. 
 
De link naar het thema ‘gezondheid’: bij Rendiz wordt gezondheid vertaald naar het leveren van en 
bijdragen aan een inclusieve samenleving, door mensen te begeleiden in hun stappen naar een 
actievere participatie in de samenleving. 
 
__________________  
 

Jeroen Hutjens - Funqtio - www.funqtio.nl  
 
Tien jaar geleden nam Jeroen Hutjens de fysiopraktijk waar hij werkte over. Jeroen benaderde de 
praktijk niet vanuit het verlenen van zorg na klachten maar vanuit het preventieve oogpunt. Wat kun 
je doen om klachten te voorkomen? Hoe voorkom je dat werknemers uitvallen? Deze formule was 
meer dan succesvol met als resultaat dat er in de loop van de jaren meerdere vestigingen  geopend 
zijn in groot Venlo. Jeroen is mede-eigenaar van drie ondernemingen die dit doel nastreven, te weten 
Funqtio, i-Vitality en Oca.  
 

“Onderscheidend element is dat het niet de klacht is die de basis vormt voor het 
ondernemerschap, maar dat er bij de bedrijven van Jeroen steeds meer aandacht is voor 
de gezonde levensstijl en daarmee het zo goed mogelijk voorkomen van klachten”. 
 
De link naar het thema ‘gezondheid’: bij alle drie de bedrijven staat gezond leven en werken centraal. 
 
__________________ 
 

Erik Schnock – Healthcare Corporate - www.healthcare-corporate.nl 
  
In 2003 werd door Erik Schnock Healthcare Corporate opgericht. In de afgelopen jaren is Healthcare 
uitgegroeid tot een nationaal werkende arbodienst met spreekuurlocaties verspreid over het hele 
land.  
Naast zijn ondernemerschap is Erik voorzitter van de “Venloop”, het grootste hardloopevenement in 
de regio en heeft hij zich jaren lang ingespannen voor het Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. 
Op die wijze heeft hij bijgedragen aan sport en cultuur binnen de gemeente en ver daarbuiten. 
 

“Healthcare Corporate is een Venloos bedrijf dat uitgegroeid is tot een vooraanstaand 
bedrijf dat inmiddels over het gehele land actief is. Het bedrijf was een van de eerste 
commerciële bedrijven in Venlo die heel snel een Covid-testlocatie heeft opgezet om aan 
de, veelal zakelijke, vraag om snelle testresultaten te voldoen”.  
 
De link naar het thema ‘gezondheid’: Eric is zowel zakelijk als privé actief om zijn medemens te 
begeleiden rondom gezond werken en leven. 

http://www.rendiz.nl/
http://www.funqtio.nl/
http://www.healthcare-corporate.nl/

