GOEIE ZAKEN STIMULANZ DE ONORTHODOXE ARBODIENST

Koperen bedrijfsjubileum voor Stimulanz, de onorthodoxe arbodienst
In 1965 vertolkt Wim Sonneveld zijn beroemd geworden evergreen ‘Het
Dorp’ voor de eerste keer. Het nostalgische nummer geeft op treffende
wijze de dorpse sfeer van ‘ons kent ons’ weer. Misschien vraagt u zich af:
wat is de overeenkomst tussen ‘Het Dorp’ en de onorthodoxe werkwijze
van Stimulanz? De pretoogjes van directeur en arbo-expert Maarten Lebon
glinsteren achter zijn design-bril. ‘Al 12,5 jaar creëren we een dorpsgevoel’, biecht hij lachend op. ‘We zorgen ervoor dat werkgevers én werknemers zich gehoord voelen. En zo’n aanpak klinkt als muziek in de oren.
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